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Útdráttur 

Árið 2014 kom út lokaútgáfa nýs reikningsskilastaðals, IFRS 9 Fjármálagerningar. Félög sem 

staðallinn nær til eiga að nota hann frá fyrsta rekstrarári sem hefst á eða eftir 1. janúar 2018, með 

samanburði við næsta reikningsár á undan. Staðallinn verður þá að fullu kominn í stað forvera 

síns IAS 39 Fjármálagerningar: Skráning og mat. 

Meðal breytinga sem innleiddar verða með hinum nýja staðli er að virðisrýrnun fjáreigna á 

afskrifuðu kostnaðarverði mun verða metin út frá væntu útlánatapi í stað orðins útlánataps eins 

og gamli staðallinn kveður á um. 

Í þessari rannsókn er lagt mat á hugsanlega breytingu á fjárhæð virðisrýrnunar í framhaldi af 

þessari breytingu fyrir stóru íslensku bankana þrjá. Breytingin er metin út frá gögnum úr 

ársreikningum og stoðar 3 skýrslum bankanna fyrir reikningsárið 2014, niðurstöðum úr rannsókn 

Deloitte á væntum áhrifum af innleiðingu IFRS 9 hjá nokkrum fjölda alþjóðlegra banka og loks 

reiknilíkani höfundar sem leitast við að reikna vænt útlánatap og virðisrýrnun út frá sundurliðun 

á upplýsingum úr ársreikningum og stoðar 3 skýrslum. 

Höfundur telur ekki forsendur til að meta hver virðisrýrnun bankanna muni verða samkvæmt 

ársreikningum fyrir árið 2018. Þess í stað er lagt mat á það hver uppsöfnuð virðisrýrnun hefði verið 

samkvæmt ársreikningum fyrir 2014 ef IFRS 9 hefði verið beitt við gerð þeirra. Þetta mat er svo 

borið saman við þá virðisrýrnun sem er tilgreind í ársreikningum fyrir 2014, þar sem hún er metin 

samkvæmt reglum IAS 39. 

Almennt er gengið út frá þeirri forsendu að tölfræðilíkön sem notuð eru til að reikna vænt 

útlánatap og lesa má úr ársreikningum og stoðar 3 skýrslum bankanna fyrir árið 2014 séu 

ásættanleg nálgun á þau tölfræðilíkön sem nota á samkvæmt IFRS 9 til að leggja mat á vænt 

útlánatap. 

Niðurstaðan bendir til að upphæð virðisrýrnunar hjá Arion banka og Íslandsbanka hefði verið 

um að bil 35% hærri árið 2014 ef IFRS 9 hefði verið beitt, sem samsvarar annars vegar tíu 

milljörðum króna og hins vegar sjö milljörðum króna, með samsvarandi eins skiptis lækkun á 

hagnaði fyrir skatta árið 2014. 

Hins vegar bendir niðurstaðan einnig til þess að fjárhæð virðisrýrnunar hjá Landsbankanum sé 

hugsanlega í hærra lagi samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2014 og að hefði virðisrýrnun verið 

reiknuð samkvæmt IFRS 9 hefði hún mögulega verið allt að 20% lægri en hún var samkvæmt 

ársreikningi. Þessi munur samsvarar um sjö til átta milljörðum króna. 
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Mat bankanna á tölfræðilega metnum forsendum eins og tapshlutfalli að gefinni vanefnd og 

líkum á vanefnd eru meðal forsenda fyrir mati á væntu útlánatapi. Talsverður munur er á 

viðkomandi stærðum milli bankanna þriggja, sér í lagi tapshlutfalli að gefinni vanefnd. Mikilvægt 

er að bankarnir vandi sig sem aldrei fyrr við þróun líkana til að spá fyrir um þessar forsendur með 

tilkomu IFRS 9. 

Árshlutauppgjör bankanna fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins 2015 voru birt um það leyti sem 

höfundur var að leggja lokahönd á verkefnið. Þar koma fram áhugaverðar upplýsingar sem varpa 

ljósi á tiltölulega háa upphæð virðisrýrnunar hjá Landsbankanum. Einnig má þar sjá óvænta 

lækkun á virðisrýrnun hjá Íslandsbanka. Vegna þessa er bætt við einum undirkafla til að bregðast 

við nýjustu upplýsingum. 
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1 Inngangur 

Reikningsskilum fyrirtækja er ætlað að gefa sem gleggsta mynd af stöðu þeirra og frammistöðu á 

hverjum tíma. Fjöldi staðla og reglna gilda um framsetningu og innihald reikningsskila til að tryggja 

réttleika, tímanleika og gagnsemi þeirra sem og að tryggja að hægt sé að bera saman reikningsskil 

á milli fyrirtækja. Þar á meðal eru staðlar og reglur sem lúta að meðhöndlun fjáreigna og 

fjárskulda. Þessir tilteknu staðlar og reglur gilda almennt um reikningsskil fyrirtækja en hafa sér í 

lagi mikla þýðingu fyrir fjármálafyrirtæki af ýmsum toga þar sem fjáreignir og fjárskuldir eru 

meginuppistaða efnahagsreiknings þeirra. 

Til að gefa sem réttasta mynd af virði fjáreigna og fjárskulda á hverjum tíma þarf að endurmeta 

virði þeirra reglulega. Breytingar á virði fjáreigna og fjárskulda hafa áhrif annað hvort beint á  

afkomu eða á eigið fé viðkomandi fyrirtækis. Tilteknar tegundir fjáreigna og fjárskulda eru 

meðhöndlaðar á því sem kallast afskrifað kostnaðarverð. Virðisbreytingar fjáreigna sem 

meðhöndlast með þessum hætti og eru tilkomnar vegna aukinnar útlánaáhættu kallast 

virðisrýrnun,  enda lækkar bókfært virði fjáreignarinnar. Þessi virðisrýrnun getur svo gengið til 

baka þegar bókfært virði fjáreignar hækkar vegna minnkandi útlánaáhættu, þó aldrei umfram 

upphaflegt gangvirði fjáreignar. 

Mat á virðisrýrnun fjáreigna af þessu tagi hefur farið eftir reglum úr staðli sem upphaflega var 

gefinn út árið 1998. Hægt er að færa rök fyrir ýmsum göllum á þessum staðli og jafnvel eigna 

honum hluta af fjármálakrísunni á síðasta áratug, þar sem fjármálafyrirtæki hafi þá kerfisbundið 

frestað því að viðurkenna útlánatap þar til útlán voru komin í vanefnd (in default)1. Í tilfelli 

svokallaðra undirmálslána var jafnvel ekki gerð krafa um neina endurgreiðslu í nokkur ár. 

Vaxtatekjur mátti samt bókfæra frá lánveitingu og jafnvel þó gert væri ráð fyrir talsverðu 

útlánatapi þurfti ekki (og mátti í raun ekki) færa það til bókar fyrr en útséð væri með að 

lántakandinn gæti ekki staðið við skuldbindinguna. 

Því hefur verið unnið að þróun á arftaka staðalsins um nokkurra ára skeið. Um mitt ár 2014 var 

þessi arftaki loks tilbúinn og þurfa fyrirtæki sem hann á við um að hafa lokið innleiðingu nýja 

                                                           

1 Hér er notað hugtakið vanefnd sem þýðing á „in default“ og vanskil sem þýðing á „in arrears“. Vanefnd 

er þar með alvarlegra ástand og mælikvarði á að útlánagæði hafa versnað. Vanskil endurspeglar einungis 

drátt á greiðslum án þess að það endurspegli verri útlánagæði. 
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staðalsins fyrir árslok 2016, þar sem hann tekur gildi í ársbyrjun 2018 og þurfa viðkomandi 

fyrirtæki að birta samanburð á 2017 og 2018 í reikningsskilum fyrir árið 2018. 

Meðal breytinga í nýjum staðli eru reglur um mat á virðisrýrnun. Vísbendingar má finna í ræðu 

og riti um að þessar breytingar muni leiða til umtalsverðrar aukningar á virðisrýrnun, sér í lagi hjá 

fjármálastofnunum sem þar sem stór hluti eignasafnsins er færður á afskrifuðu kostnaðarverði. 

Í þessari rannsókn verður farið í gegnum í hverju breytingarnar felast og reynt að leggja mat á 

áhrif þeirra til breytingar á virðisrýrnun hjá stóru íslensku bönkunum þremur. 
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2 Almennt um IFRS og IAS reikningsskilastaðla 

2.1 Um IASB, IFRS og IAS 

International Accounting Standards Board (IASB) er alþjóðlegt staðlaráð reikningsskilaheimsins og 

eru staðlar ráðsins notaðir víða um heim, sér í lagi í Evrópu, Eyjaálfu og Asíu. IASB var stofnað árið 

2001 á grunni eldra staðlaráðs, International Accounting Standards Committee (IASC). IASB tók 

yfir alla staðla IASC og nefnast þeir International Accounting Standards (IAS) og er hver staðall 

kallaður IAS nn þar sem nn stendur fyrir númer viðkomandi staðals. IASB hefur viðhaldið IAS 

stöðlunum en jafnframt sett fram nýja staðla, bæði til viðbótar við IAS staðlana og einnig til að 

skipta út einstökum IAS stöðlum. Þessir nýju staðlar nefnast International Financial Reporting 

Standards (IFRS) og er hver staðall kallaður IFRS nn þar sem nn stendur sem fyrr fyrir númer 

staðalsins. Þegar þetta er ritað eru í gildi 26 IAS staðlar og 15 IFRS staðlar. (International 

Accounting Standards Board, 2015, grein 5.5.5)  

Sagt er að félög „semji reikningsskil sín í samræmi við IFRS“ ef þeir hlíta ofangreindum stöðlum 

útgefnum af IASB en almennt er talað um að beita IFRS. Samkvæmt reglugerð Evrópusambandsins 

númer 1606/2002 (European Council, Official Journal of the European Communities/2002) eiga 

öll fyrirtæki sem eru skráð á markað eða eru með útgefna fjármálagerninga á markaði að beita 

IFRS reikningsskilum. Þessi reglugerð á við um allt evrópska efnahagssvæðið og er Ísland þar 

meðtalið. Var þessi reglugerð innleidd á Íslandi með reglugerð nr. 181/2006 (Fjármálaráðuneytið, 

2006). Öðrum fyrirtækjum er jafnframt heimilt að beita IFRS kjósi þau að gera það (Deloitte á 

Íslandi, 2014).   

2.2 Grundvallaratriði í stöðlum IASB 

IASB byggir vinnu við staðla á hugmyndafræðilegum ramma (conceptual framework) (IFRS 

Foundation, 2010). Í þessum ramma eru meðal annars grundvallarmarkmið varðandi 

framsetningu hagnýtra fjárhagsupplýsinga.  Þessi markmið liggja til grundvallar við smíði 

staðlanna en jafnframt er ætlast til að þeir sem beita stöðlunum við reikningsskil hafi þau til 

hliðsjónar. Markmið tvö (OB2) lýsir ágætlega tilgangi reikningsskila: 

The objective of general purpose financial reporting is to provide financial 

information about the reporting entity that is useful to existing and potential 

investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources 

to the entity. Those decisions involve buying, selling or holding equity and debt 
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instruments, and providing or settling loans and other forms of credit.2 (IFRS 

Foundation, 2010, OB2) 

Í hugmyndafræðilega rammanum eru líka lýsingar á eigindlegum eiginleikum (Qualitative 

Characteristics) gagnlegra fjárhagsupplýsinga. Þar er til dæmis kveðið á um að upplýsingar skuli 

vera viðeigandi (relevant) í þeim skilningi að þær skuli gagnast fjárfestum við ákvarðanatöku (QC6 

– QC10). QC11 kveður sérstaklega á um að ekki megi sleppa upplýsingum eða setja fram með 

röngum hætti ef það er líklegt til að hafa áhrif á ákvarðanatöku. 

Einnig er mikilvægt að framsetning upplýsinga gefi eins raunsanna (faithful) mynd og kostur er 

af þeim þáttum sem er verið að lýsa, þá er sérstaklega átt við að upplýsingar séu settar fram að 

fullu, af hlutleysi og án villna (QC12-QC16). Jafnframt er lögð áhersla að kappkosta eigi að 

fjárhagslegar upplýsingar séu samanburðarhæfar (comparable), sannreynanlegar (verifiable), 

tímanlegar (timely) og skiljanlegar (understandable). 

2.3 Breytingar á stöðlum og nýir staðlar 

Hlutverk IASB er meðal annars að þróa alþjóðlegu reikningsskilastaðlana til að bæta gegnsæi, 

ábyrgð og skilvirkni á fjármálamörkuðum heimsins. Það er því í verkefnislýsingu IASB að bregðast 

við ef reikningsskilastaðlar uppfylla ekki markmiðin í hugmyndafræðilega rammanum með 

ásættanlegum hætti. Dæmi um um þetta er þróun á hinum nýja IFRS 9 Fjármálagerningar sem er 

ætlað að koma að fullu í stað IAS 39 Fjármálagerningar: Skráning og mat frá og með fyrsta 

reikningsári sem hefst 1. janúar 2018 eða síðar.  

Í samantekt um þróun staðalsins (International Accounting Standards Board, 2014e) má sjá 

eftirfarandi skýringu á því hvers vegna umbætur voru taldar nauðsynlegar á IAS 39 

Fjármálagerningar: Skráning og mat: 

Work on IFRS 9 was accelerated in response to the financial crisis. In particular, 

interested parties including the G20, the Financial Crisis Advisory Group and others 

highlighted the timeliness of recognition of expected credit losses, the complexity of 

                                                           

2 Þýðing: Tilgangur almennra reikningsskila er að veita fjárhagsupplýsingar um það félag eða einingu 

sem reikningsskil taka til, sem eru gagnlegar núverandi og tilvonandi fjárfestum, lánveitendum og öðrum 

lánadrottnum við að taka ákvarðanir um að veita auðlindum til einingarinnar. Þessar ákvarðanir eru t.d. að 

kaupa, selja eða halda hlutafé og skuldum útgefnum af félaginu, sem og veita eða gera upp lán eða aðrar 

tegundir fyrirgreiðslu. 
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multiple impairment models and own credit as areas in need of consideration.3 

(International Accounting Standards Board, 2014e, bls. 14)  

Aðalatriðið í þessari gagnrýni í samhengi við þessa rannsókn er að ekki sé gerð grein fyrir væntu 

útlánatapi nógu snemma og að beiting margra aðferða við að reikna virðisrýrnun væri flókin og 

ógagnsæ. Nánar er fjallað um IAS 39 og IFRS 9 í kafla 44. 

2.4 Beiting IFRS hjá íslensku bönkunum 

Eins og áður segir eiga öll fyrirtæki sem eru skráð á markað eða eru með skráða fjármálagerninga 

á markaði að beita IFRS. Þetta á meðal annars við um stóru íslensku bankana þrjá þar sem þeir 

hafa allir gefið út skuldabréf í Kauphöll Íslands. Þegar fyrirtæki beitir IFRS þarf það að hlíta öllum 

þeim alþjóðlegu reikningsskilastöðlum úr ranni IASB sem eiga við í viðkomandi starfsemi. Dæmi 

um mikilvæga staðla fyrir banka eru IAS 1 Framsetning reikningsskila, IFRS 7 Fjármálagerningar: 

Skýringar og IFRS 13 Mat á gangvirði. 

Í þessari rannsókn verður þó fyrst og fremst horft til þeirra atriða sem staðallinn IAS 39 

Fjármálagerningar: Skráning og mat tekur til og hvaða áhrif innleiðing á fullbúnum arftaka hans, 

IFRS 9 Fjármálagerningar, kemur til með að hafa.  

 

                                                           

3 Þýðing: Vinnu við IFRS 9 var hraðað vegna fjármálakrísunnar. Hagsmunaðilar, þar með talin G20 ríkin, 

Samráðshópur um fjármálakrísuna (Financial Crisis Advisory Group) og fleiri, lögðu sérstaka áherslu á að 

skoða þyrfti tímanleika þess að viðurkenna vænt útlánatap, hátt flækjustig sem fylgdi því að nota margar 

aðferðir til að meta virðisrýrnun og reglur um eigin skuldabréfaútgáfu. 

4 Rétt er að benda á að IFRS 9 hefur verið gefinn út í áföngum og þeir þættir sem tilbúnir hafa verið á 

hverjum tíma í IFRS 9 felldir út úr IAS 39. Þegar annað er ekki tekið fram, þá eiga vísanir í IAS 39 við útgáfu 

staðalsins frá 2009 (International Accounting Standards Board, 2009) og vísanir í IFRS 9 við lokaútgáfu 

staðalsins frá 2014 (International Accounting Standards Board, 2014c). 
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3 Reikningsskil banka 

3.1 Efnahagsreikningur banka 

Efnahagsreikningur hefðbundins viðskiptabanka samanstendur að mestu leyti af fjáreignum 

og fjárskuldum af ýmsum toga, en inniheldur lítið af fastafjármunum. Bæði fjáreignum og 

fjárskuldum er raðað eftir lækkandi seljanleika. Í IFRS 7 Fjármálagerningar: Skýringar 

(International Accounting Standards Board, 2014b) greinum 7 og 8 er gerð krafa um 

lágmarkssundurliðun fjáreigna og fjárskulda út frá meðhöndlun þeirra í reikningsskilum, sem er5: 

 Fjáreignir metnar á gangvirði í gegnum rekstrarreikning 

 Fjárskuldir metnar á gangvirði í gegnum rekstrarreikning 

 Fjáreignir metnar á afskrifuðu kostnaðarverði 

 Fjárskuldir metnar á afskrifuðu kostnaðarverði 

 Fjáreignir metnar á gangvirði í gegnum aðra heildarafkomu 

Í þýðingu á reglugerð Evrópusambandsins í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, 

1255/2012 (Utanríkisráðuneytið, 2013) má sjá eftirfarandi skilgreiningu: 

Gangvirði er verðið sem fást myndi við sölu á eign eða yrði greitt fyrir yfirfærslu á 

skuld í eðlilegum viðskiptum á helsta (eða hagstæðasta) markaði á matsdegi 

samkvæmt ríkjandi markaðsaðstæðum (þ.e. úttaksverð), óháð því hvort hægt er að 

sannreyna þetta verð eða áætla það með því að nota aðra virðismatsaðferð. 

Sjá jafnframt skilgreiningu á gangvirði (fair value) í grein 2 í IFRS 13 Mat á gangvirði (International 

Accounting Standards Board, 2014d). 

Í reglugerð Fjármálaráðuneytisins nr. 1131/2007 um innleiðingu á nýjum og breyttum 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (Fjármálaráðuneytið, 2007) er eftirfarandi skilgreiningu að 

finna:  

Kostnaðarverð er sú fjárhæð handbærs fjár, eða ígildis þess, eða gangvirði annars 

endurgjalds sem innt er af hendi fyrir eign þegar hún er keypt eða byggð eða, þegar 

við á, fjárhæðin sem er færð á þá eign þegar hún er upphaflega færð í samræmi við 

                                                           

5 Ef annað er ekki tekið fram þá eru íslenskar þýðingar á greinum úr stöðlum útgefnum á ensku, eins og 

t.d. IFRS 9 og IAS 39, í boði höfundar. 
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sérstakar kröfur annarra IFRS-staðla, t.d. IFRS-staðals 2, eignarhlutatengdar 

greiðslur. 

Rétt er að taka fram að allar fjáreignir og fjárskuldir á upphaflega að skrá á gangvirði (að 

frádregnum eða viðbættum kostnaði eftir atvikum), jafnvel þótt þær verði í framhaldinu metnar 

á afskrifuðu kostnaðarverði. (International Accounting Standards Board, 2009, grein 43) og 

(International Accounting Standards Board, 2014c, grein 5.5.1).  

Í samhengi fjáreigna og fjárskulda er afskrifað kostnaðarverð (og þar með bókfært virði) á 

hverjum tíma fundið með því að núvirða útistandandi samningsbundið greiðsluflæði (contractual 

cash flow) með þeim virku vöxtum6 (effective interest) sem reiknaðir eru við upphaflega skráningu 

viðkomandi fjáreignar eða fjárskuldar (International Accounting Standards Board, 2014c, grein 

5.4). Sjá einnig nánari umfjöllun hér í kafla 3.3.  

Fjáreignir og fjárskuldir sem færa má á gangvirði eru færðar á gangvirði eins og það er metið 

við lok viðkomandi uppgjörstímabils. (International Accounting Standards Board, 2014d, grein 

93). 

IAS 39 og IFRS 9 fjalla báðir um það, meðal annars, hvernig á að meðhöndla tilteknar tegundir 

fjáreigna og fjárskulda. Nánar verður fjallað um það í kafla 4.4.  

3.2 Uppruni rekstrarafkomu og framsetning í reikningum 

Hefðbundin bankastarfsemi sem byggir á útlánum og innlánum er talsvert frábrugðin til dæmis 

starfsemi framleiðslufyrirtækis. Bankastarfsemi snýst um vaxtamun, sem sagt að tryggja að 

vaxtatekjur séu nægilega mikið hærri en vaxtagjöld og að þessi vaxtamunur standi undir 

rekstrarkostnaði, útlánatapi og eðlilegri arðsemi eigin fjár. Þessir liðir eru því ríkjandi í 

rekstrarreikningum banka.  

Bankar taka líka þóknun fyrir þjónustu af ýmsu toga og verða fyrir áhrifum af virðisbreytingum 

eigna og skulda. 

Þess vegna eru grunnþættir í rekstrarafkomu banka eftirfarandi: 

 Hreinar vaxtatekjur (vaxtatekjur að frádregnum vaxtagjöldum) 

 Hreinar þjónustutekjur (þjónustutekjur að frádregnum þjónustugjöldum) 

                                                           

6 Í hugtakasafni þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins er eftirfarandi skilgreining á virkum vöxtum: 

„Virkir vextir er hlutfallið sem afvaxtar nákvæmlega áætlaðar framtíðarútgreiðslur eða -inngreiðslur handbærs 

fjár á væntanlegum gildistíma fjármálagerningsins eða, eftir því sem á við, á styttra tímabili, að hreinu 

bókfærðu verði fjáreignarinnar eða fjárskuldarinnar.“ (Utanríkisráðuneytið, 2015) 
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 Virðisbreytingar eigna og skulda (innleystar og óinnleystar)  

Eins og kemur fram í umfjöllun í kafla 3.1 er talað um að fjáreignir og fjárskuldir séu „bókaðar 

í gegnum rekstrarreikning“ eða „bókaðar í gegnum aðra heildarafkomu“. Í rekstrarreikningi kemur 

fram hagnaður eða tap af starfsemi. Í IAS 1 (International Accounting Standards Board, 2014a, 

grein 9) er þessi skilgreining:  

 Hagnaður eða tap eru heildartekjur að frádregnum kostnaði, fyrir utan þá liði sem falla 
undir aðra heildarafkomu. 

Með öðrum orðum, ef valið er eða fyrirskipað að færa tilteknar tekjur eða gjöld undir aðra 

heildarafkomu eru þau ekki tekin með í útreikningi á hagnaði. Þess í stað koma þessar tekjur og 

gjöld aðeins fram í breytingum á eigin fé, tekjur til hækkunar og gjöld til lækkunar. 

Tekjur og gjöld af eignum sem færast á afskrifuðu kostnaðarverði eru færð í rekstrarreikning 

sbr. (International Accounting Standards Board, 2014c, grein 5.7.2), nánar tiltekið í gegnum 

afskriftarferlið (amortisation process) og virðisbreytingar. 

Hreinar þjónustutekjur eru utan við þessa umfjöllun og verða ekki skoðaðar frekar.  

3.3 Hreinar vaxtatekjur og sjóðstreymi 

Fjáreignir með samningsbundið framtíðargreiðsluflæði (t.d. útlán) og skuldir banka eiga það 

sameiginlegt að þær snúast um afhendingu fjármuna í framtíðinni. Dæmi eru skuldabréf (t.d. 

fasteignalán) sem eru í sinni einföldustu mynd þannig að útgefandi (lánþegi) selur kaupanda (t.d. 

banka) loforð um endurgreiðslu (afborganir) á höfuðstól (lánsupphæð) og vöxtum (leigu af 

fjármagni) á fyrirfram ákveðnum degi eða dögum í framtíðinni. Þessar umsömdu greiðslur eru 

kallaðar samningsbundið greiðsluflæði.  

Bankinn þarf að fjármagna kaupin á skuldabréfinu með eigin fé eða lánsfé sem getur til dæmis 

verið í formi innlána. Almennt gildir að fjármögnun bankans er til styttri tíma og á lægri vöxtum 

en þau útlán sem hann veitir. Í því felst lykillinn að væntum hagnaði sem og áhættu í 

viðskiptalíkani hefðbundinna viðskiptabanka.7 

Í hvert skipti sem afborgun berst frá útgefanda (lánþega), eða bankinn stendur skil á greiðslum 

vegna sinnar fjármögnunar, koma þær greiðslur fram í sjóðstreymi bankans, en þær fara ekki í 

rekstrarreikning sem vaxtatekjur og vaxtagjöld þar sem slík framsetning myndi ekki gefa 

                                                           

7 Viðskiptalíkan banka samanstendur af fleiri þáttum og er hluti af IFRS 9 að skilgreina viðskiptalíkan 

félaga og hvernig einstakar fjáreignir og fjárskuldir falla að því viðskiptalíkani, sjá nánar í kafla 4.4. 
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raunsanna mynd af afkomu bankans á hverjum tíma, sér í lagi vegna mismunar á líftíma fjáreigna 

og fjárskulda.  

Þess í stað eru bókfærðar vaxtatekjur af fjáreignum (færðum á afskrifuðu kostnaðarverði8) í 

rekstrarreikningi reiknaðar stærðir sem byggja á aðferð virkra vaxta (effective interest method). 

Það sama gildir um bókfærð vaxtagjöld af fjárskuldum færðum á afskrifuðu kostnaðarverði. 

Þannig er hugsanlegt ójafnvægi í tímasetningu á vaxtatekjum og vaxtagjöldum jafnað út og hægt 

að fá raunsanna mynd af hreinum vaxtatekjum á hverjum tíma. 

Aðferð virkra vaxta byggir á því að reikna það hlutfall (virku vexti) sem skilar gangvirði 

fjáreignarinnar (eða fjárskuldarinnar) við upphaflega skráningu í bækur þegar samningsbundið 

greiðsluflæði fjáreignar (eða fjárskuldar) er núvirt með þessu hlutfalli. Þessir virku vextir eru svo 

notaðir til að reikna bókfærðar vaxtatekjur af fjáreigninni. Greiddir vextir eru yfirleitt ekki þeir 

sömu og bókfærðar vaxtatekjur þegar þessari aðferð er beitt, því að bókfærðar vaxtatekjur taka 

tillit til upphaflegs afsláttar og vaxta sem beint eða óbeint eru fólgnir í greiðsluflæðinu. Auðveldast 

er að átta sig á þessu með því að skoða dæmi: 

 1.janúar 2015 er keypt skuldabréf á 93, færslukostnaður við kaup er 3. Greiða á fjóra 
árlega vaxtagjalddaga, samningsvextir eru 5%, höfuðstóll er 100 og greiðist á 
lokadegi. 

Í töflu 1 er dæmi um útreikning á virkum vöxtum (núvirðingarhlutfalli) með aðferð virkra vaxta. 

Upphaflegt bókfært virði er 96 (verð og kostnaður). Fyrir hvert ár er reiknuð vaxtagreiðsla með 

virku vöxtunum (sem eru óþekktir á þessu stigi) af bókfærðu virði í upphafi hvers árs. Þetta eru 

þær vaxtatekjur sem bókfærðar verða á hverju ári. Samningsbundið greiðsluflæði (vextir og 

höfuðstóll eftir því sem við á) er dregið frá bókfærðu virði í upphafi árs og bókfærðum vaxtatekjum 

bætt við, niðurstaðan úr því er bókfært virði í lok árs sem jafnframt er þá bókfært virði í upphafi 

næsta árs. Loks eru virkir vextir fundnir (reynast vera 6,16%) með lausnaleit, það er að segja, að 

finna þær bókfærðu vaxtagreiðslur sem skila bókfærðu virði 0 í lok síðasta árs af líftíma 

eignarinnar. Með þessum hætti er fjárhagslegum ávinningi af fjáreigninni dreift jafnt yfir allan 

líftíma hennar og jafnframt er bókfært virði hennar framreiknað út líftíma hennar.  

                                                           

8 Að tala um afskrifað kostnaðarverð í þessu samhengi er kannski ruglingslegt og í raun réttara þegar 

fjallað er um fjárskuldir. Meðhöndlun á fjáreignum er spegilmynd af meðhöndlun fjárskulda þegar þessari 

aðferð er beitt. 
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Tafla 1. Virkir vextir og samanburður á bókfærðum vaxtatekjum og greiðsluflæði 

Ár

Bókfært virði í 

ársbyrjun

Bókfærðar 

vaxtatekjur, 

6,16% v.v. Greiðslu-flæði

Bókfært virði í 

lok árs

2015 96 5,91 5 96,91

2016 96,91 5,97 5 97,88

2017 97,88 6,03 5 98,91

2018 98,91 6,09 105 0  

Þeir virku vextir sem reiknaðir eru í upphafi gilda út líftíma eignarinnar, að því gefnu að ekki 

þurfi að endurmeta vænt greiðsluflæði vegna t.d. breytilegra samningsvaxta og uppgreiðsluréttar. 

Hins vegar á ekki að endurreikna virka vexti þegar um er að ræða aukna útlánaáhættu, t.d. vegna 

þess að líkur á vanefnd skuldara hafi hækkað og þar með fari væntingar um fullar heimtur á 

samningsbundnu greiðsluflæði fjáreignarinnar minnkandi, heldur þarf þá að meta virðisrýrnun 

hennar. 

3.4 Virðisrýrnun fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði 

Eins og kom fram hér að ofan eru fjáreignir sem eru meðhöndlaðar á afskrifuðu kostnaðarverði 

upphaflega færðar á gangvirði og í framhaldinu á afskrifuðu kostnaðarverði. Ef ekkert annað kæmi 

til þá væri bókfært virði eignarinnar þekkt á öllum tímum út líftíma hennar sem og bókfærðar 

vaxtatekjur af eigninni. Þessi staðhæfing á aðeins við ef vextir eru fastir út líftíma og greiðandi 

hefur ekki heimild til að greiða skuldina hraðar en skilmálar segja til um og svo framvegis. Ef þetta 

gildir ekki þarf að reikna nýja virka vexti til dæmis ef samningsvextir, útistandandi höfuðstóll eða 

aðrar forsendur breytast. 

Fjáreignir sem meðhöndlast á afskrifuðu kostnaðarverði eru að öðru jöfnu útsettar fyrir 

útlánaáhættu, sjá t.d. (International Accounting Standards Board, 2014c, kafli 5). Þetta skýrist af 

því að þessar eignir snúast um samningsbundnar greiðslur yfir líftíma eignarinnar. Útlánaáhætta 

er sú áhætta sem eigandi fjáreignarinnar ber og felst í afleiðingum þess að skuldarinn geti ekki 

staðið við skuldbindingar sínar. Nánar verður fjallað um útlánaáhættu, mælingu á útlánaáhættu, 

varnir gegn útlánaáhættu,  og mat á væntu útlánatapi (expected credit loss) í kafla 5. 

Núna er hins vegar nauðsynlegt að fjalla um orðið útlánatap (incurred credit losses). Fjáreign 

telst virðisrýrð (impaired) samkvæmt IAS 39 þegar einn eða fleiri tapsatburðir (loss event) hafa 

átt sér stað, sem valda skertri getu greiðanda til að standa við skuldbindingar sínar. Jafnframt þarf 

að vera hægt að áætla vænt greiðsluflæði (expected cash flow), það er að segja hversu góðar 

heimtur munu að öllum líkindum verða á samningsbundnu greiðsluflæði, sjá grein 59 og skýringu 

IN21 í (International Accounting Standards Board, 2009). Í grein 59 má finna eftirfarandi 

upptalningu á tegundum tapsatburða: 
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 Greiðandi eða útgefandi er í verulegum fjárhagslegum erfiðleikum. 

 Samningur tengdur fjáreigninni hefur verið brotinn, sem dæmi með vanefnd (default) 
eða drætti á greiðslum vaxta og höfuðstóls. 

 Lánadrottinn (eigandi fjáreignarinnar) veitir skuldaranum eftirgjöf vegna 
fjárhagsörðugleika hans (sem hefði ekki verið veitt að öðrum kosti). 

 Það er orðið líklegt að skuldarinn fari í gjaldþrot eða verði endurskipulagður 
fjárhagslega með öðrum hætti. 

 Virkur markaður með fjáreignina hefur horfið vegna fjárhagsörðugleika. 

 Gögn benda til þess að það sé mælanleg lækkun í væntu framtíðargreiðsluflæði frá 
hópi fjáreigna, þrátt fyrir að ekki sé enn hægt að tengja hana við tilteknar fjáreignir, 
m.a.: 

o Neikvæðar breytingar hafa orðið á greiðslustöðu skuldara í hópnum (til dæmis 
dráttur á greiðslum eða hlutfall þeirra í hópnum sem fullnýta útlánaheimildir 
hefur aukist). 

o Þættir í efnahagsástandi á landsvísu eða tilteknum svæðum sem hafa fylgni 
við vanefnd á fjáreignum hjá tilteknum hópum (t.d. aukning á atvinnuleysi á 
svæði skuldaranna, lækkun á virði fasteigna tengdum fasteignalánum, lækkun 
á markaðsverði tiltekinnar afurðar fyrir framleiðendur þeirrar afurðar, eða 
versnandi skilyrði í tiltekinni atvinnugrein sem hafa áhrif á skuldara í hópnum. 

Tapsatburður er því til dæmis vanefnd, en líka ýmsir mælanlegir fyrirboðar vanefndar. 

Samkvæmt IAS 39 er fjárhæð virðisrýrnunar (impairment) fjáreignar munurinn á 

samningsbundnu greiðsluflæði og væntu greiðsluflæði, núvirtur með þeim virku vöxtum sem eiga 

við viðkomandi fjáreign og er aukning á virðisrýrnun færð sem útlánatap í rekstrarreikningi. 

Virðisrýrnun getur lækkað ef hagur skuldarans hefur vænkast. Bókfært virði eigna á afskrifuðu 

kostnaðarverði getur samt aldrei orðið hærra en það bókfærða virði sem var reiknað út þegar 

eignin var fyrst skráð í bækurnar. Með öðrum orðum, virði fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði 

getur lækkað frá upphaflegu virði vegna virðisrýrnunar, það getur hækkað aftur ef virðisrýrnun 

gengur til baka en þó aldrei umfram það virði sem fæst samkvæmt afskrifuðu kostnaðarverði á 

hverjum tíma.9 (International Accounting Standards Board, 2009, grein 65) 

Leyfilegt er að meta virðisrýrnun fyrir safn fjáreigna, í þeim tilfellum sem ekki er hægt að tengja 

tapsatburði við einstakar fjáreignir en sterk rök eru fyrir því að aukin hætta sé á vanefndum fyrir 

tiltekin söfn eigna, t.d. út frá markaði sem skuldari starfar á eða landfræðilegri staðsetningu 

skuldara (International Accounting Standards Board, 2009, greinar 59 og 60). 

                                                           

9 Rétt er að árétta að breytingar á forsendum, til dæmis vaxtabreyting, nýir virkir vextir séu reiknaðir og 

nýtt afskrifað kostnaðarverð fundið. 



19 

Haldið er utan um uppsafnaða fjárhæð vegna virðisrýrnunar í virðisrýrnunarsjóðum10 (loan loss 

provision, loss allowance), annars vegar sértækum virðisrýrnunarsjóði (specific loan loss 

provision) ef virðisrýrnun er metin á tiltekinni eign og hins vegar almennum virðisrýrnunarsjóði 

(general loan loss provision) ef virðisrýrnun er metin á safni eigna. Þessir virðisrýrnunarsjóðir 

endurspegla uppsafnað útlánatap11 og samsvarandi lækkun á bókfærðu virði fjáreigna sem þeir 

eiga við um. Ef fjáreign telst óinnheimtanleg er hún afskrifuð að fullu (written off) og hverfur þar 

með úr efnahagsreikningi. Áður metin virðisrýrnun viðkomandi fjáreignar er þá dregin frá 

virðisrýrnunarsjóði. Einnig er hægt að endurheimta áður afskrifaða skuld, sem getur verið talin 

virðisrýrð, og þá þarf að bæta þeirri virðisrýrnun við í virðisrýrnunarsjóð. Í ársreikningi Arion banka 

(Arion banki, 2015a, skýring 19) er ágæt framsetning á breytingu á uppsafnaðri virðisrýrnun á milli 

ára, sjá töflu 2. 

Tafla 2. Breyting á uppsafnaðri virðisrýrnun 2014 (Arion banki, 2015a, skýring 19) 

Sértæk Almenn Samtals

Staða í ársbyrjun 25.126 4.100 29.226

Virðis rýrnun 2.539 367 2.906

Afskri fti r -5.937 -5.937 

Endurheimt áður afskri fuð lán 486 486

Staða í árs lok 22.214 4.467 26.681  

Staða í ársbyrjun er uppsöfnuð virðisrýrnun samkvæmt síðasta ársreikningi, virðisrýrnun er 

aukning á virðisrýrnun sem mælst hefur á uppgjörstímabilinu, afskriftir er niðurfelling á 

virðisrýrnun fyrir fjáreignir sem teljast óinnheimtanlegar og hafa verið afskrifaðar að fullu og 

endurheimt áður afskrifuð lán bætir við virðisrýrnun sem hefur verið hætt við að afskrifa af fullu.  

Í sambærilegum skýringum í ársreikningi Landsbankans fyrir 2014, (Landsbankinn, 2015a, 

skýring 66), er einnig gerð grein fyrir bakfærðu framlagi sem þýðir að virðisrýrnun sem áður hefur 

verið færð er að einhverju leyti gengin til baka.  

Eins og áður hefur komið fram byggir þessi lýsing sem og nýjustu ársreikningar bankanna á 

núgildandi útgáfu IAS 39. Breyttar reglur í IFRS 9 um það hvernig á að meta virðisrýrnun eigna á 

                                                           

10 Að tala um „sjóð“ í þessu samhengi er villandi að mati höfundar og gefur til kynna að fjármagn hafi 

verið lagt til hliðar. Arion banki notar hugtakið niðurfærslureikningur, sem er meira lýsandi, enda er 

tilgangur þessa reiknings að halda utan um niðurfærslu á virði fjáreigna. Hinir bankarnir tveir nota 

virðisrýrnunarsjóð, þannig að meirihlutinn ræður hér vali á hugtaki. 

11 Orðið útlánatap samkvæmt IAS 39 en bæði vænt og orðið samkvæmt IFRS 9. 
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afskrifuðu kostnaðarverði, það er að segja að byggja á væntu útlánatapi í stað orðins útlánataps, 

og áhrif þessara breytinga eru kjarni málsins í þessari rannsókn. 

Óþarft er líklega að taka fram að virðisrýrnun á eingöngu við um fjáreignir sem eru færðar á 

afskrifuðu kostnaðarverði en ekki fjárskuldir færðar á afskrifuðu kostnaðarverði. 

3.5 Virðisbreytingar fjáreigna og fjárskulda færðra á gangvirði  

Stærstur hluti eignasafns íslensku bankanna er færður á afskrifuðu kostnaðarverði, eða á bilinu 

70%-80% eins og fram kemur í kafla 6.1. Samkvæmt IAS 39 samanstendur þessi hluti 

eignasafnanna af lánum, kröfum og eignum sem á að halda út líftíma (International Accounting 

Standards Board, 2009, grein 46). 

Aðrar fjáreignir, til dæmis eignir í veltubók og stöðutaka til lengri eða skemmri tíma þar sem 

væntur ávinningur liggur í virðisbreytingum að einhverju eða öllu leyti skulu metnar á gangvirði. Í 

ársreikningum bankanna þriggja fyrir árið 2014 (Arion banki, 2015a; Íslandsbanki, 2015a; 

Landsbankinn, 2015a) má sjá að Landsbankinn færir engar tekjur eða gjöld utan rekstrarreiknings, 

það er að segja í annarri heildarafkomu og hinir bankarnir færa einungis þýðingarmun vegna 

erlendrar starfsemi í annarri heildarafkomu. Því verður ekki annað séð en að allar fjáreignir og 

fjárskuldir bankanna sem eru færðar á gangvirði séu færðar í gegnum rekstrarreikning.12 

Gangvirði fjáreigna og fjárskulda á uppgjörsdegi verður að liggja fyrir og endurspeglast í 

uppgjöri tímabilsins (t.d. ársreikningi), (International Accounting Standards Board, 2014d, grein 

93a). Greinar 48 og 49 (og AG69 til AG82 í viðauka)  (International Accounting Standards Board, 

2009) segja til um hvernig á að meta gangvirði: 

 Best er að nota verð sem stendur til boða fyrir fjáreignina eða fjárskuldina á virkum 
markaði, markaðsvirði. 

 Ef það liggur ekki fyrir er hægt að nota markaðsvirði fjáreignar/fjárskuldar sem er 
sambærileg þeirri sem verið er að meta. 

 Loks er hægt að núvirða vænt greiðsluflæði eða nota verðútreikning fyrir afleiður til 
að meta gangvirði. 

Þegar gangvirði fjáreignar eða fjárskuldar breytist á milli uppgjöra þá kemur sú breyting fram í 

rekstrarreikningi (eða annarri heildarafkomu þar sem það á við) eins og áður er rakið. Ólíkt 

virðisrýrnun fjáreigna og fjárskulda, sem einungis virkar til lækkunar á því bókfærða virði sem var 

reiknað upphaflega út frá gangvirði eins og áður segir, getur breyting á gangvirði verið til 

                                                           

12 Ekki er hægt að útiloka að bankarnir hafi flokkað einhverjar fjáreignir þannig að þær eigi að færast á 

gangvirði í gegnum heildarafkomu, en þá hafa engar virðisbreytingar orðið á þeim eignum árið 2014. 
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hækkunar eða lækkunar, í raun án takmarka, allt eftir eðli fjáreignarinnar/fjárskuldarinnar og 

aðstæðum á markaði. 

3.6 Vanmat á virðisrýrnun eigna á afskrifuðu kostnaðarverði? 

Samkvæmt IASB, (International Accounting Standards Board, 2014e, bls. 14), eru gallar á reglum 

um virðisrýrnunarmat ein af ástæðunum fyrir þeim breytingum sem IFRS 9 mælir fyrir um. 

Megingallinn er hversu seint útlánatap kemur fram. Jafnframt er sagt að þessi galli hafi leitt til 

kerfisbundinnar hagræðingar á hagnaði í fjármálakrísunni 2008, með því að fresta því að færa 

útlánatap til bókar eins lengi og hægt var. 

As the financial crisis unfolded, it became clear that the incurred loss model gave 

room to a different kind of earnings management, namely to postpone losses. Even 

though IAS 39 did not require waiting for actual default before impairment is 

recognised, in practice this was often the case13. (International Accounting Standards 

Board, 2014c) 

Vanmatið felst í því að vænt útlánatap (umfram orðið útlánatap), sem bankar meta nú þegar 

til að uppfylla reglur um upplýsingagjöf um áhættugrunn, má ekki teljast með í 

virðisrýrnunarmatinu. Vanmatið á hverjum tíma felst því í muninum á virðisrýrnun byggðri á 

væntu útlánatapi og orðnu útlánatapi. Eins og sést með því að skoða listann yfir tapsatburði í kafla 

3.4 þá er talsvert svigrúm til túlkunar á því hvað telst vera tapsatburður. Þó er mjög skýrt að ekki 

má nota spár sem benda til að tilteknir atburðir verði í framtíðinni til að segja fyrir um orðið 

útlánatap: 

Losses expected as a result of future events, no matter how likely, are not 

recognised.14 (International Accounting Standards Board, 2014c, grein 59). 

Þetta vanmat er eitt af þeim atriðum sem IFRS 9 er ætlað að laga og það sem þessi ritgerð 

snýst um. Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara hér er:  

                                                           

13 Þegar fjármálakrísunni vatt fram varð ljóst að það að byggja [mat á virðisrýrnun] á orðnu útlánatapi 

veitti svigrúm til annars konar hagræðingar á afkomu, nefnilega að seinka tapi. Þó svo IAS 39 hafi ekki gert 

kröfu um að beðið væri orðinnar vanefndar til að viðurkenna virðisrýrnun, virðist framkvæmdin oft hafa 

verið með þeim hætti. 

14 Útlánatap sem gert er ráð fyrir að hljótist af óorðnum atburðum má ekki færa til bókar, sama hversu 

líklegir þessir atburðir teljast. 
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Hvaða áhrif eru nýjar reglur í IFRS 9, þess efnis að reikna eigi virðisrýrnun fjáreigna á afskrifuðu 

kostnaðarverði út frá væntu útlánatapi í stað orðins útlántaps, líklegar til að hafa á efnahag og 

afkomu íslensku viðskiptabankanna þriggja?  

Nánar verður fjallað um rannsóknarspurninguna og aðferðafræði við rannsóknina í kafla 7.  

IASB hefur m.a. eftirfarandi að segja um aðferðir IFRS 9 við virðisrýrnunarmat fjáreigna á 

afskrifuðu kostnaðarverði: 

This model is forward-looking and it eliminates the threshold for the recognition of 

expected credit losses, so that it is no longer necessary for a trigger event to have 

occurred before credit losses are recognised. Consequently, more timely information 

is required to be provided about expected credit losses.15 (International Accounting 

Standards Board, 2014e) 

Að takmarka svigrúm til að stýra hvenær hagnaður eða tap tengt breytingum á virðisrýrnun er 

tilgreindur í uppgjörum og að leitast við að tryggja að upplýsingar séu veittar eins snemma og 

hægt er samræmist alla vega tveimur af grunnmarkmiðum úr hugmyndafræðilegum ramma IFRS, 

nefnilega að reikningsskil séu raunsönn og tímanleg. 

 

                                                           

15 Þessi aðferð horfir fram á veginn og afnemur það skilyrði að tapsatburður hafi orðið áður en færa 

megi vænt útlánatap. Þess vegna þarf að birta tímanlegri upplýsingar um vænt útlánatap. 
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4 IFRS 9 – Fjármálagerningar, arftaki IAS 39 

4.1 IFRS 9 – saga og bakgrunnur 

Staðallinn IFRS 9 Fjármálagerningar hefur verið í smíðum í talsverðan tíma hjá IASB. Árið 2002 

voru umbætur á reikningsskilum tengdum fjármálagerningum komnar á dagskrá. Það var svo í 

kjölfar fjármálakrísunnar árið 2008 að þessar umbætur fengu aukið vægi og forgang. Fyrsta útgáfa 

fyrsta hluta staðalsins kom út í árslok 2009. Í júlí 2014 var staðallinn gefinn út í endanlegri mynd. 

Er fyrirtækjum sem birta reikninga samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og falla undir 

gildissvið IFRS 9 staðalsins gert að innleiða hann eigi síðar en á fyrsta fjárhagsári sem hefst á eða 

eftir 1. janúar 2018. (International Accounting Standards Board, 2014c) 

IFRS 9 er ætlað að koma að fullu í stað staðalsins IAS 39 Fjármálagerningar: Færsla og mat  

sem var gefinn út af IASC árið 1999 og innleiddur af Evrópusambandinu árið 2004. Eins og áður er 

getið þá er IFRS 9 á meðal þeirra umbóta sem talið var nauðsynlegt að gera á alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum í kjölfar bankakrísunnar 2008. IFRS 9 tekur sérstaklega á þeirri gagnrýni 

að niðurfærsla eigna vegna útlánataps hafi verið of lág og komið of seint með beitingu IAS 39. 

(Chris Spall, Enrique Tejerina, Terry Harding og Ewa bialkowska, 2014, bls. 2).  

IFRS 9 er jafnframt ætlað að einfalda flokkun og mat fjármálagerninga með því að skilgreina 

eina aðferð til að flokka eignir og eina aðferð til að meta virðisrýrnun fjáreigna á afskrifuðu 

kostnaðarverði (International Accounting Standards Board, 2014c, greinar 4.1 og 5.5). 

Gert er ráð fyrir að Evrópusambandið staðfesti gildistöku IFRS 9 fyrir árslok 2015 (European 

Financial Reporting Advisory Group, 2015) og liggur þegar fyrir ráðgjöf þess efnis frá 

ráðgjafanefnd sambandsins um reikningsskil. (Roger Marshall, 2015) Þeir sem nota alþjóðlega 

reikningsskilastaðla geta innleitt staðalinn strax. 

IFRS 9 nær yfir þrjú meginsvið sem lúta að meðhöndlun fjármálagerninga (International 

Accounting Standards Board, 2014c, IN6): 

 Flokkun og mat fjármálagerninga 

 Virðisrýrnunarmat fjáreigna vegna útlánataps 

 Meðhöndlun áhættuvarna í reikningsskilum (hedge accounting) 
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4.2 Flokkun fjárskulda og meðferð í reikningsskilum 

IFRS 9 fjallar bæði um fjáreignir og fjárskuldir. IFRS 9 er að mestu leyti eins og IAS 39 hvað 

varðar fjárskuldir, með þeirri undantekningu að breytingar á virði eigin útgáfu flytjast úr 

rekstrarreikningi yfir í aðra heildarafkomu, sbr.: 

IFRS 9 retains the existing requirements in IAS 39 for the classifications of financial 

liabilities16. (Roger Marshall, 2015, bls. 4). 

IFRS 9 retains almost all of the existing requirements in IAS 39 on subsequent 

measurement of financial liabilities. However, the portion of the gain or loss on a 

financial liability designated at FVTPL that is attributable to changes in its credit risk 

is generally presented in OCI, with the remaining amount of change in fair value 

presented in profit or loss17. (Chris Spall o.fl., 2014, bls. 5). 

Þessi breyting er til að leysa það vandamál í IAS 39 að breytingar á lánshæfi félagsins valdi flökti 

í rekstrarreikningi vegna virðisbreytinga á fjárskuldum útgefnum af félaginu (International 

Accounting Standards Board, 2014e, bls. 2). 

Þar sem tilgangur þessarar rannsóknar er að leggja mat á áhrif breyttra aðferða við að meta 

virðisrýrnun fjáreigna vegna útlánataps er ekki ástæða til að fjalla frekar um meðhöndlun 

fjárskulda því að breytingin sem er lýst hér að ofan hefur ekki áhrif í því samhengi. 

4.3 Meðhöndlun áhættuvarna í reikningsskilum 

Lokaútgáfa IFRS 9 inniheldur breyttar reglur um áhættuvarnarreikningsskil (hedge accounting) 

(International Accounting Standards Board, 2014e, bls. 24). Þessum reglum er ætlað að tryggja 

betra samræmi á milli reikningsskila og áhættustýringar. Nánar tiltekið að tryggja að áhrif 

tiltekinna áhættuvarna séu sýnileg í reikningsskilum (International Accounting Standards Board, 

2014e, bls. 24). 

Áhættuvarnir í þessu samhengi felast í afleiðusamningum. Hugsunin er sú að virði 

fjármálagerningsins sem er varinn og virði áhættuvarnarinnar hreyfist álíka langt í gagnstæðar 

áttir þegar breyting verður á þeim undirliggjandi áhættuþætti sem verið er að verjast. 

Áhættuvarnarreikningsskil snúast um að netta þessi áhrif í reikningsskilum til að draga úr flökti í 

                                                           

16 Þýðing: IFRS 9 heldur sömu kröfum og IAS 39 varðandi flokkun á fjárskuldum. 

17 Þýðing: IFRS 9 heldur nánast öllum gildandi kröfum í IAS 39 varðandi mat á fjárskuldum. Hins vegar er 

sá hluti hagnaðar eða taps á fjárskuldum sem færast í gegnum rekstrarafkomu, sem tilkominn er vegna 

breytinga á útlánaáhættu yfirleitt færður í gegnum aðra heildarafkomu, og það sem eftir stendur af 

breytingu á gangvirði á að koma fram í rekstrarafkomu. 



25 

virði á vörðum fjármálagerningnum og áhættuvörnunum sem þeim tengjast, sem er 

óhjákvæmilegt ef gerð er grein fyrir þeim sitt í hvoru lagi í reikningsskilum. 

Eins og áður segir er markmið þessarar rannsóknar að meta áhrif vegna aukinnar áherslu á 

vænt útlánatap í virðisrýrnun fjáreigna. Þótt þar sé vissulega um að ræða útlánaáhættu og því 

eðlilegt að álykta að áhættuvarnarreikningsskil komi við sögu, þá mæla nokkur atriði gegn því að 

mati höfundar: 

 Ekki er hlaupið að því að kaupa áhættuvarnir fyrir útlánaáhættu í stórum stíl, sú áhætta 
er almennt varin með tryggingum (veðum). Vissulega er hægt að kaupa 
skuldatryggingar (credit default swaps) fyrir tiltekna útgefendur en það á ekki við um 
stærstan hluta eignasafns bankanna. 

 Áhættuþættir sem tiltölulega auðvelt18 er að verja (hlutabréfaáhætta, vaxtaáhætta og 
gjaldeyrisáhætta) er aðeins lítill hluti áhættugrunns bankanna, til dæmis 10% hjá 
Landsbankanum. 

 Enginn bankanna þriggja beitti áhættuvarnarreikningsskilum í síðasta ársreikningi og 
engar vísbendingar eru um að þeir ætli sér að breyta því. 

Ekki verður því frekar fjallað um áhættuvarnarreikningsskil hér. 

4.4 Flokkun fjáreigna og meðhöndlun í reikningsskilum 

Samkvæmt greinum 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 og 5.7 í IFRS 9 (International Accounting Standards 

Board, 2014c) fer flokkun fjáreigna og meðhöndlun í reikningsskilum eftir eðli eignarinnar en 

jafnframt viðskiptalíkani og starfsemi eigandans. Það skiptir máli hvort samningsbundið 

greiðsluflæði af eigninni byggir eingöngu á greiðslu höfuðstóls og vaxta af eftirstöðvum höfuðstóls 

(solely payments of principal and interest on outstanding principal) eða hvort það er t.d. tengt 

markaðsvirði annars fjármálagernings. Jafnframt skiptir máli með hvaða hætti eigandinn hyggst 

hagnast á eigninni, á sá hagnaður að koma eingöngu frá samningsbundnu greiðsluflæði og 

eigandinn hefur þannig sjálfgefinn ásetning um að eiga eignina til lokadags (að öðru jöfnu) eða 

hefur eigandinn í hyggju að innleysa hagnað með sölu eignarinnar eingöngu eða þá hvoru tveggja 

greiðsluflæði og/eða sölu eftir atvikum. 

Reglur um flokkun fjáreigna eru í greinum 4.1.1 til 4.1.5: (International Accounting Standards 

Board, 2014c) 

                                                           

18 Deila má um hvort auðvelt sé að verja sig fyrir nokkurri fjárhagslegri áhættu á íslenskum markaði 

vegna takmarkaðs úrvals fjármálagerninga. 
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 4.1.1 segir að flokkun og meðhöndlun fjáreigna stýrist af viðskiptalíkani fyrir 
viðkomandi tegund fjáreignar og eiginleikum samningsbundins greiðsluflæðis 
fjáreignarinnar hins vegar. 

 4.1.2 segir að fjáreign eigi að færa á afskrifuðu kostnaðarverði ef: 

o Fjáreignin fellur undir viðskiptalíkan sem hefur það markmið að halda 
fjáreignum til innheimtu samningsbundins greiðsluflæðis og 

o skilmálar fjáreignarinnar segja til um greiðslur á tilgreindum dögum sem 
samanstanda eingöngu af greiðslu höfuðstóls og vaxta af eftirstöðvum 
höfuðstóls 

 4.1.3 skilgreinir höfuðstól við beitingu 4.1.2 sem gangvirði fjáreignarinnar við 
upphaflega skráningu í bækur. Jafnframt skilgreinir hún vexti sem greiðslur sem 
endurspegli tímavirði peninga, útlánaáhættu tengda eftirstöðvum höfuðstóls, aðra 
grunnáhættu og kostnað tengdan því að lána peninga og álagningu til að standa undir 
arðsemi. 

 4.1.4 segir að fjáreign skuli færð á gangvirði í gegnum rekstrarreikning, nema hún sé 
færð á afskrifuðu kostnaðarverði samkvæmt 4.1.2. Hins vegar er heimilt að ákveða 
óafturkræft að færa eiginfjárgerninga á gangvirði í gegnum aðra heildarafkomu. 

 4.1.5 leyfir, óháð öllu sem tilgreint er í reglum 4.1.1 til 4.1.4, að valið sé (óafturkræft) 
að færa fjármálagerninga á gangvirði í gegnum rekstrarreikning, svo framarlega sem 
félagið telji að það leiði til raunsannari upplýsinga í reikningsskilum. Þetta á sér í lagi 
við ef um er að ræða samspil fjáreigna og fjárskulda, t.d. ef fjárskuldir sem fjármagna 
tilteknar fjáreignir myndu færast með sitt hvorri aðferðinni og þar með leiða til 
reikningsskilalegs ósamræmis (accounting mismatch). Jafnframt á þetta við ef 
fjáreignir og fjárskuldir deila sömu undirliggjandi áhættuþáttum með gagnstæðum 
áhrifum af breytingu áhættuþáttanna, en forsendur um meðhöndlun áhættuvarna í 
reikningsskilum (hedge accounting) eru ekki uppfylltar af einhverjum ástæðum 
(International Accounting Standards Board, 2014c, B4.1.29-30).  

Mynd 1 sýnir flæðirit til að ákvarða meðhöndlun fjárhagslegrar eignar í reikningsskilum út frá 

eðli eignarinnar og með hvaða hætti eigandi eignarinnar ætlar að ná fram fjárhagslegum ávinningi 

af eigninni, þ.e. undir hvernig viðskiptalíkan eignin fellur. 

Eins og sjá má af flæðiritinu eru þrír möguleikar á meðhöndlun í reikningsskilum, en gangvirði 

í gegnum aðra heildarafkomu er tvískipt, annars vegar fyrir hlutabréf og eiginfjárgerninga og hins 

vegar aðrar tegundir fjáreigna. Þessi aðgreining er eingöngu hugsuð til að einfalda flæðið og 

útskýra eðlismuninn sem er á því hvernig þessar ólíku tegundir eigna rata í þessa meðhöndlun. 

Þessir þrír möguleikar eru þeir sömu og standa til boða í IAS 39 og eru tilgreindir í IFRS 7, sjá kafla 

3.4 hér að ofan. 
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Mynd 1. Flæðirit sem sýnir hvernig meðhöndla á fjáreignir sem falla undir IFRS 9 í reikningsskilum. 
(Chris Spall o.fl., 2014)19 

Bein tenging er á milli þess viðskiptalíkans sem fjáreign fellur undir og reikningsskilameðferðar 

hennar samkvæmt IFRS 9, sjá IN8 og greinar 4.1.1-4.1.3 í (International Accounting Standards 

Board, 2014e). Þannig er almenna reglan sú að fjáreignir sem eiga eingöngu að skila ávinningi 

                                                           

19 Athugið að valmöguleiki um meðhöndlun á gangvirði í gegnum rekstrarreikning er viðbót höfundar 

(kassi og lína teiknuð með punktalínum) 

Er eign haldið til innheimtu 
samningsbundins greiðsluflæðis og 

jafnframt til sölu? 

Fjáreign fellur undir IFRS 9 
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Já 

Nei 

Nei 

Já 

Já 

Já 

Er eignin hlutabréf eða 
eiginfjárgerningur? 
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höfuðstól og vöxtum 

af höfuðstól? 
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gegnum aðra 

heildarafkomu? 
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gegnum aðra 
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Já Nei 

Nei 
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gangvirði í g. rekstrarreikning? 

Nei 

Já 
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byggðum á samningsbundnu greiðsluflæði (sem samanstendur af greiðslum af höfuðstól og 

vöxtum reiknuðum af eftirstöðvum af höfuðstól) eru jafnframt einu eignirnar sem má meðhöndla 

á afskrifuðu kostnaðarverði.  Á sama hátt eru fjáreignir sem er haldið til sölu og jafnframt til að 

innheimta samningsbundið greiðsluflæði, bókfærðar á gangvirði í gegnum heildarafkomu (að 

viðbættum eiginfjárgerningum sem valið er að bóka með þessum hætti). Þriðja meðhöndlunin, 

gangvirði í gegnum rekstrarreikning, er sú meðhöndlun sem á við þegar fjárhagsleg eign fellur ekki 

undir hin viðskiptalíkönin tvö. Almennt á þetta við um eignir sem er fyrst og fremst haldið til sölu, 

auk þeirra eigna sem er valið að meðhöndla með þessum hætti til að gefa raunsannari mynd í 

reikningsskilum eins og er lýst hér að ofan. Fjallað er um muninn á þessum þremur tegundum 

meðhöndlana  í kafla 3.2. 

Í stuttu máli má segja að hefðbundnar fjáreignir viðskiptabanka (retail bank) séu útlán af ýmsu 

tagi og að fjárhagslegur ávinningur bankans liggi í innheimtu samningsbundins greiðsluflæðis yfir 

líftíma eignarinnar. Þess vegna er afskrifað kostnaðarverð ríkjandi reikningsskilameðhöndlun hjá 

viðskiptabönkum. Út frá upplýsingum í ársreikningum bankanna fyrir árið 2014 er það mat 

höfundar að á bilinu 70%-80% fjáreigna þeirra muni verða meðhöndlaðar með þessum hætti eftir 

innleiðingu IFRS 9. Í kafla 6.1 er nánari greining á samsetningu fjáreigna og eru niðurstöður 

greiningarinnar settar fram í töflu 3. IFRS 9 leggur ekki blátt bann við að eignir sem flokkast með 

þessum hætti séu seldar á líftíma þeirra og einnig gildir að tekjur sem er tilkomnar af sölu slíkra 

eigna leiða ekki til villu í fyrri reikningsskilum. Fremur gildir að sala slíkra eigna er ekki hluti af 

viðskiptalíkani eigandans og að sala þeirra sé því ólíkleg en ekki útilokuð, sér í lagi ef bankinn lendir 

í vandræðum og þarf að selja eignir þess vegna. (International Accounting Standards Board, 

2014c, B4.1.2A) 

4.5 Um verðtryggingu 

Ef seinna skilyrðið í grein 4.1.2 og grein 4.1.3 IFRS 9 (International Accounting Standards Board, 

2014c) eru túlkuð bókstaflega má líta svo á að ekki megi meðhöndla fjáreignir sem innhalda 

vísitölutengt greiðsluflæði á afskrifuðu kostnaðarverði og jafnvel ekki heldur ef vaxtagreiðslur eru 

í annarri mynt en uppgjörsgjaldmiðli félagsins, þar sem greiðsluflæðið má eingöngu samanstanda 

af greiðslu höfuðstóls og vaxta af eftirstöðvum höfuðstóls og ekki er tilgreint að vextir eigi að 

innihalda þóknun fyrir að bera gengisáhættu eða verðbólguáhættu. Þar með ættu fjáreignir sem 

innihalda verðtryggingarþátt eða eru háðar gengi gjaldmiðla að færast á gangvirði í gegnum 

rekstrarreikning. Þetta er hins vegar ekki tilfellið. 

Í grein B4.1.8 er tilgreint að mat félags á því hvort greiðsluflæði samanstandi eingöngu af 

greiðslu höfuðstóls og vaxta af eftirstöðvum höfuðstóls skuli miða við útgáfugjaldmiðil 
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fjáreignarinnar, þýðing yfir í uppgjörsgjaldmiðil hefur því ekki áhrif fyrir eignir sem innhalda 

greiðsluflæði í öðrum gjaldmiðli en uppgjörsgjaldmiðli. 

Og án þess að það komi fram með skýrum hætti í fyrri greinum IFRS 9 þá segir í dæmi A í grein 

B4.1.13 að skuldabréf sem er þess eðlis að greiðsluflæði þess samanstendur af greiðslu höfuðstóls 

og vaxta af eftirstöðvum höfuðstóls og að þessar greiðslur eru tengdar neysluverðsvísitölu 

útgáfugjaldmiðils skuldabréfs, án vogunar (unleveraged), skuli færast á afskrifuðu kostnaðarverði. 

Þá á að núvirða samningsbundið greiðsluflæði slíks skuldabréfs með raunávöxtunarkröfu, það er 

að segja með virkum raunvöxtum. Í þessari grein er tekið fram að aðrar vísitölutengingar útiloki 

fjáreignir frá því að meðhöndlast á afskrifuðu kostnaðarverði. 

Lauslegt mat á þætti verðtryggðra útlána til viðskiptavina (ekki fjármálastofnana) bankanna út 

frá upplýsingum í ársreikningum bendir til að um þriðjungur slíkra fjáreigna Landsbankans sé 

verðtryggður og um tveir fimmtu hlutar af útlánum Arion banka til viðskiptavina sé sömuleiðis 

verðtryggður. Ekki var auðvelt að meta þetta hlutfall fyrir Íslandsbanka. 

4.6 Virðisrýrnunarmat fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði í IFRS 9 

Nýjar reglur um mat á virðisrýrnun fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði voru settar fram í 

lokaútgáfu IFRS 9. Í kynningarhluta staðalsins (IN9) er að finna eftirfarandi lýsingu á breytingunni: 

Also in July 2014 the IASB added to IFRS 9 the impairment requirements relating to 

the accounting for an entity’s expected credit losses on its financial assets and 

commitments to extend credit. Those requirements eliminate the threshold that was 

in IAS 39 for the recognition of credit losses. Under the impairment approach in IFRS 

9 it is no longer necessary for a credit event to have occurred before credit losses are 

recognised. Instead, an entity always accounts for expected credit losses, and 

changes in those expected credit losses. The amount of expected credit losses is 

updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial 

recognition and, consequently, more timely information is provided about expected 

credit losses. (International Accounting Standards Board, 2014c) 

Lauslega þýtt og endursagt þá byggir virðisrýrnun í IFRS 9 á afskrifuðu kostnaðarverði á væntu 

útlánatapi af fjáreignum og skuldbindingum um aukin útlán. Þröskuldur sem þurfti að fara yfir til 

að reikna mætti virðisrýrnun í IAS 39 er fjarlægður þar sem tapsatburðir þurfa ekki að hafa átt sér 

stað. Þess í stað á félag að tilgreina vænt útlánatap og breytingar á væntu útlánatapi. Vænt 

útlánatap er uppfært á hverjum uppgjörsdegi til að endurspegla breytingar í útlánahættu frá 

upphaflegri skráningu og þar með verður upplýsingagjöf tímanlegri. 

Sterkar vísbendingar eru um að þessar breytingar muni hafa umtalsverð áhrif á efnahag og 

afkomu banka við innleiðingu staðalsins, sjá t.d. bls. 62 í grein Chris Spall o.fl. (2014) og bls. 22 í 

skýrslu Deloitte LLP (2015). Eins og áður hefur verið komið inn á (kafli 3.4) skýrist þetta af því að 
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samkvæmt IAS 39 má einungis taka mið af útlánatapi sem þegar er orðið eða fyrirséð er að verður  

(incurred credit loss). Það er að segja einhver sá tapsatburður (loss event) hefur orðið sem gerir 

það fyrirsjáanlegt að það sem út af stendur af greiðsluflæði eignarinnar mun ekki skila sér að fullu. 

Í IFRS 9 er í staðinn horft til vænts útlánataps (expected credit losses) það er að segja mats á væntu 

útlánatapi byggðu á líkönum (International Accounting Standards Board, 2014c, grein 5.5.17). 

Nánari umfjöllun um þetta er í næsta kafla.  

Almenna reglan í IFRS 9 er að virðisrýrnunin byggir á 12 mánaða væntu útlánatapi. Þessi regla 

á við um fjáreignir (meðhöndlaðar á afskrifuðu kostnaðarverði) þar sem ekki mælist veruleg 

aukning á útlánaáhættu frá því sem hún var við upphaflega skráningu (International Accounting 

Standards Board, 2014c, grein 5.5.5).  

Ef hins vegar hefur orðið veruleg aukning á útlánaáhættu þarf að reikna vænt útlánatap yfir 

líftíma eignarinnar (International Accounting Standards Board, 2014c, grein 5.5.3). 

Mynd 2 sýnir betur hvað þetta þýðir. Þar sjáum við (1) virðisrýrnun byggða á efnahagslegu 

útlánatapi, sem endurspeglar 12 mánaða vænt útlánatap umfram það sem gert er ráð fyrir við 

upphaflega skráningu, (2) virðisrýrnun byggða á væntu útlánatapi yfir líftíma fjáreignarinnar og 

(3) virðisrýrnun byggða á reglum IFRS 9 þar sem allt vænt útlánatap til tólf mánaða er lagt til 

grundvallar þar til veruleg hnignun hefur orðið á gæðum fjáreignarinnar í formi aukinnar 

útlánaáhættu. Frá þeim punkti byggir virðisrýrnunin á væntu útlánatapi yfir líftíma 

fjáreignarinnar. Loks er viðmiðunarlína fyrir tapsatburð sem endurspeglar hvenær virðisrýrnun er 

loks færð fyrir fjáreignina samkvæmt IAS 39. Á þeim punkti falla ferlarnir saman og þar með 

endurspeglar virðisrýrnun efnahagslegt tap. (International Accounting Standards Board, 2014f). 

Rétt er að vekja athygli á breyttri hugtakanotkun á milli staðlanna tveggja. Eins og áður er sagt 

þá er talað um að fjáreign sé virðisrýrð (impaired) samkvæmt IAS 39 þegar tapsatburður hefur átt 

sér stað (International Accounting Standards Board, 2009, grein 59), og fjárhæð virðisrýrnunar er 

reiknuð í kjölfarið á því. Í IFRS 9 er hins vegar reiknuð virðisrýrnun á fjáreign á afskrifuðu 

kostnaðarverði án þess að tapsatburður hafi átt sér stað eins og áður er rakið. Ef hins vegar 

tapsatburður á sér stað þá er talað um að fjáreignin sé skert20 (credit-impaired) í IFRS 9 

(International Accounting Standards Board, 2014c, viðauki A). 

                                                           

20 Þýðing höfundar 
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Mynd 2. Virðisrýrnun byggð á mismunandi skilgreiningum á útlánatapi. (International Accounting 
Standards Board, 2014f) 

Eins og sjá má þá verður stökk í virðisrýrnun þegar fjáreignin fer yfir þann þröskuld að 

útlánaáhætta af fjáreigninni sé talin hafa aukist verulega frá upphaflegri skráningu. Hér sést líka 

af hverju virðisrýrnun fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði mun líklega aukast við innleiðingu IFRS 

9. Fyrir fjáreignir með litla útlánaáhættu mun virðisrýrnun aukast til að endurspegla 12 mánaða 

vænt útlánatap, jafnvel þótt það sé þegar fólgið í kjörum fjáreignarinnar og því ekki efnahagslegt 

tap fyrr en 12 mánaða vænt útlánatap verður hærra en reiknað var með í upphafi. Og fyrir 

fjáreignir með verulega aukna útlánaáhættu hækkar virðisrýrnun til að endurspegla vænt 

útlánatap út líftíma eignarinnar. Erfiðara er að segja til um hvernig virðisrýrnun skertra fjáreigna 

(eftir tapsatburð) muni breytast þar sem ekki er gefið að vænt útlánatap verði metið með 

nákvæmlega sama hætti í IFRS 9 og IAS 39.  

Myndin sýnir einnig hvaða áhrif það hefur á samanburð ef tveir bankar skilgreina tapsatburði 

með ólíkum hætti og þar með misháan þröskuld sem þarf að yfirstíga til að reikna þurfi (og megi) 

virðisrýrnun á fjáreign samkvæmt IAS 39.  

Til einföldunar eru þessi þrjú stig útlánagæða (lítil útlánaáhætta, verulega aukin útlánaáhætta, 

skertar fjáreignir) einfaldlega kölluð stig 1, stig 2 og stig 3. Þessi hugtök er ekki að finna í staðlinum 

sjálfum en þau má til dæmis sjá í samantekt um þróun staðalsins (International Accounting 

Standards Board, 2014e, bls. 16). Hægt er að tala um að fjáreignir séu í góðu bókinni, slæmu 

bókinni og skertu bókinni eftir þessum stigum, ef menn svo kjósa. 
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Hugmyndin er sú að fjáreignir séu í góðu bókinni þegar stofnað er til þeirra (fé lánað eða skuld 

keypt) það er að segja að fé sé ekki lánað nema líkur á vanefnd séu litlar samkvæmt skilgreiningu 

lánveitanda (International Accounting Standards Board, 2014c, grein 5.5.5). Þó er ekki óeðlilegt 

að fjáreignir fari beint í skertu bókina ef þær eru keyptar með afslætti og gert er ráð fyrir skertum 

heimtum af eigninni (International Accounting Standards Board, 2014c, grein 5.5.13). Jafnframt á 

fjáreign sem, einhvern tíma á líftíma hennar, verður ljóst að ekki fáist að fullu greidd (vegna 

tapsatburðar) að færast yfir í skertu bókina (International Accounting Standards Board, 2014c, 

grein 5.5.3). Þrátt fyrir að skerta bókin innihaldi í raun sömu fjáreignir og IAS 39 skilgreinir sem 

virðisrýrðar fjáreignir (að því gefnu að skilgreiningar viðkomandi félags á því hvað telst vera 

tapsatburður breytist ekki samhliða innleiðingu IFRS 9) þá er ekki gefið að fjárhæð virðisrýrnunar 

verði sú sama samkvæmt IFRS 9 og hún er núna samkvæmt IAS 39. Ástæðan er sú að aðrar 

forsendur verða notaðar til að reikna útlánatap. Samkvæmt IFRS 9 á reikna vænt útlánatap yfir 

líftíma fjáreignarinnar, út frá upplýsingum sem meðal annars uppfylla skilyrði í grein 5.5.17.c, sem 

er svona: 

...reasonable and supportable information that is available without undue cost or 

effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of 

future economic conditions21. (International Accounting Standards Board, 2014c) 

En eins og kom fram í kafla 3.6 má ekki byggja á væntingum um óorðna atburði þegar IAS 39 

er beitt. Á stöðlunum tveimur er sem sagt sá grundvallarmunur að IFRS 9 gerir kröfu um að byggt 

sé á spám um óorðna atburði  en IAS 39 bannar að byggt sé á slíkum spám. Því er ekki hægt að 

gera ráð fyrir því að vænt útlánatap á stigi 3 samkvæmt IFRS 9 og orðið útlánatap samkvæmt IAS 

39 sé nákvæmlega það sama. 

 Af ofanrituðu og mynd 2 má sjá að virðisrýrnun er reiknuð með sama hætti fyrir slæmu bókina 

og skertu bókina (stig 2 og stig 3). Ástæðan fyrir því að eignum er skipt í slæma bók og skerta bók 

er önnur. Hún er sú að reikna á vaxtatekjur af eignum í skertu bókinni út frá nettó virði 

fjáreignarinnar (bókfært virði að frádreginni virðisrýrnun viðkomandi fjáreignar). Vaxtatekjur af 

                                                           

21Þýðing: ...sanngjörnum og styðjanlegum upplýsingum sem eru aðgengilegar án þess að stofnað sé til 

óeðlilegs kostnaðar eða fyrirhafnar við lok uppgjörstímabils um liðna atburði, gildandi aðstæður og 

framtíðarspár um hagkerfið. 
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góðu og slæmu bókinni eru hins vegar reiknaðar af brúttó (bókfærðu) virði fjáreignarinnar 

(International Accounting Standards Board, 2014c, grein 5.4.1).22 

IFRS 9 segir til um hvenær fjáreignir færast á milli bóka vegna minnkandi eða vaxandi 

útlánaáhættu. Almennt er talað um að góða bókin innihaldi fjáreignir sem bera lága útlánaáhættu, 

fjáreignir færist yfir í slæmu bókina þegar útlánaáhætta hefur aukist umtalsvert frá upphaflegri 

skráningu, hvort sem er á einstökum fjáreignum eða einsleitum hópi fjáreigna, og getur ekki 

lengur talist lág (International Accounting Standards Board, 2014c, grein 5.5.3).  

Þetta er lykilatriði í túlkun staðalsins, það er, hvenær telst útlánaáhætta hafa aukist 

umtalsvert? Greinar 5.5.9 til 5.5.11 innihalda nánari reglur varðandi þetta, meðal annars: 

 Á hverjum uppgjörsdegi á að meta hvort útlánaáhætta hafi aukist verulega frá 
upphaflegri skráningu. Við þetta mat á félagið að nota breytingu á mati á líkum á 
vanefnd yfir væntan líftíma fjáreignarinnar í stað þess að skoða breytingu á fjárhæð 
vænts útlánataps. 

 Gera má ráð fyrir að útlánaáhætta hafi ekki aukist umtalsvert frá upphaflegri skráningu 
ef útlánaáhætta fjáreignarinnar telst lág þegar hún er metin á uppgjörsdegi. 

 Ef upplýsingar sem byggja á mati á framtíðarhorfum eru aðgengilegar án mikils 
kostnaðar eða fyrirhafnar þá má félag ekki byggja eingöngu á sögulegum upplýsingum 
um vanefnd til að meta hvort útlánaáhætta hefur aukist umtalsvert. Ef þessar 
upplýsingar teljast ekki aðgengilegar án mikils kostnaðar eða fyrirhafnar má félag 
byggja eingöngu á sögulegum upplýsingum um vanefnd til að meta hvort 
útlánaáhætta hefur aukist umtalsvert.  

 Óháð því hvernig félag metur hvort útlánaáhætta hafi aukist verulega er gert ráð fyrir 
því að útlánaáhætta hafi aukist verulega ef greiðslur eru meira en 30 daga í vanskilum. 
Félag getur hrakið þessari túlkun ef það getur sýnt fram á að þetta ástand endurspegli 
ekki í raun verulega aukna útlánaáhættu. Ef félag telur verulega aukna útlánaáhættu 
á eign sem er ekki í 30 daga vanskilum þá á þessi regla ekki við. 

Loks færast fjáreignir í skertu bókina þegar hægt er að tilgreina að tilteknar fjáreignir eru í því 

ástandi að víst er talið að greiðendur viðkomandi fjáreigna séu ekki lengur færir um að standa við 

skuldbindingar sínar og þar með litið svo á að útlánatap hafi orðið (International Accounting 

Standards Board, 2014c, grein B5.5.33).  

Eignir geta snúið til baka ef ástand þeirra batnar, t.d. ef einhver atburður hefur orðið sem 

sannarlega snýr við fyrri tapsatburði þá má færa eignir úr skertu bókinni yfir í slæmu bókina. Ef 

líkur á vanefnd á fjáreign eða hópi fjáreigna sem eru í slæmu bókinni hafa lækkað verulega og 

                                                           

22 Allir íslensku bankarnir birta nettóvirði eigna í efnahagsreikningum sínum í stað þess að birta 

brúttóvirði og virðisrýrnun til frádráttar. Brúttóvirði verður því að reikna út frá nettóvirði í efnahagsreikningi 

og fjárhæð virðisrýrnunar eins og hún er sett fram í skýringum. 
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teljast nú litlar (samanborið við líkur við upphaflega skráningu) má færa eignirnar yfir í góðu 

bókina. 

Ef félag hefur engar raunhæfar væntingar um heimtur á fjáreign, eða hluta hennar, á að 

afskrifa fjáreignina (eða hluta hennar eftir atvikum) að fullu (write-off). Bókfært virði 

fjáreignarinnar (eða hluta hennar) er þá fellt úr reikningsskilum og jafnframt fellur virðisrýrnun 

sem reiknuð hefur verið á fjáreignina niður (International Accounting Standards Board, 2014c, 

5.4.4). Sjá einnig umfjöllun í kafla 3.4. 

4.7 Mat á væntu útlánatapi í IFRS 9 

Í viðauka A í IFRS 9 staðlinum (International Accounting Standards Board, 2014c) eru nokkrar 

mikilvægar skilgreiningar: 

 Útlánatap23: Munurinn á samningsbundnu greiðsluflæði sem greiða á félagi í samræmi 
við samning (fjármálagerning) og því greiðsluflæði sem félagið gerir ráð fyrir að fá, 
núvirtur með virkum vöxtum. 

 Vænt útlánatap: Meðaltal útlánataps vegið með tilsvarandi vanefndarlíkum.  

 Vænt útlánatap yfir líftíma fjáreignar: Vænt útlánatap sem er afleiðing allra 
mögulegra vanefnda yfir væntan líftíma fjáreignar. 

 Tólf mánaða vænt útlánatap: Sá hluti vænts útlánataps yfir líftíma fjáreignar sem 
endurspeglar vænt útlánatap sem er tilkomið vegna þeirrar vanefndar á greiðslum af 
fjáreigninni sem er möguleg á næstu tólf mánuðum eftir uppgjörsdag.24 

 

Í grein 5.5.17 er eftirfarandi lýsing á því hvernig á að meta vænt útlánatap (International 

Accounting Standards Board, 2014c): 

 Félag skal mæla vænt útlánatap af fjáreign með aðferð sem endurspeglar; 

o Óbjagaða og líkindavegna fjárhæð sem er ákvörðuð með því að meta mengi 
mögulegra útkoma; 

o Tímavirði peninga; 

o Eðlilegar (reasonable) og verjanlegar (supportable) upplýsingar sem völ er á 
án óhóflegs kostnaðar eða fyrirhafnar á uppgjörsdegi um fyrri atburði, 
núverandi skilyrði og spár um framtíðar efnahagsleg skilyrði. 

                                                           

23 Ekki öll skilgreiningin, heldur lykilatriði í þessu samhengi. 

24 12 mánaða vænt útlánatap er sem sagt ekki þær greiðslur sem ekki skila sér næstu 12 mánuði heldur 

útlánatap yfir líftíma vegið með líkum á því að vanefnd verði á næstu 12 mánuðum. 
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Greinar 5.5.18 og 5.5.19 tilgreina jafnframt að ekki þurfi endilega að meta allar mögulegar 

útkomur, en að lágmarki tvær útkomur, eina sem endurspeglar að útlánatap verði og aðra sem 

endurspeglar að ekkert útlánatap verði. Jafnframt er tilgreint að hámarkstímabil sem hafa þarf í 

huga við mælingu á væntu útlánatapi sé hámarkssamningstími (að meðtöldum möguleikum til 

framlengingar). 

Í skýringu B5.5.37 er skilgreining á vanefnd (default) sem er að sjálfsögðu lykilatriði við mat á 

líkum á vanefnd. Samantekt á þessari skilgreiningu er: 

Skilgreining á vanefnd skal vera í samræmi við þá skilgreiningu sem er notuð við innri 

útlánaáhættustýringu fyrir viðkomandi fjármálagerning og á að taka tillit til 

eigindlegra (qualitative) eiginleika ef við á (til dæmis fjárhagslegra skilmála). Hins 

vegar er hrekjanleg (rebuttable) forsenda að vanefnd hafi orðið eigi síðar en þegar 

fjáreignin er komin í 90 daga vanskil, nema félagið geti fært rök fyrir því að lengri 

vanskil séu réttari mælikvarði á vanefnd. (International Accounting Standards Board, 

2014c) 

Í grein B5.5.51 eru gefin fyrirmæli um að félag skuli meta allar upplýsingar, sem eru 

aðgengilegar án verulegs kostnaðar eða fyrirhafnar, með tilliti til gagnsemi þeirra við að spá fyrir 

um vænt útlánatap. Þessar upplýsingar eiga að innihalda þætti sem eru sértækir fyrir greiðandann 

og almennar hagupplýsingar, bæði núverandi mat og spár um framtíðarþróun. Dæmi um gögn 

eru eigin sögulegar upplýsingar um útlánatap, innra lánshæfismat, útlánatapsreynsla annarra 

félaga, ytra lánshæfismat, skýrslur og hagtölur.  

Sögulegar upplýsingar eru, samkvæmt grein B5.5.52, sagðar mikilvægt akkeri eða grunnur til 

að byggja mat á útlánaáhættu á, en að betrumbæta eigi spár sem byggja á sögulegum gögnum 

eins og kostur er með upplýsingum um aðstæður á uppgjörsdegi og spám um þróun aðstæðna. 

Í grein B.5.5.55 er lýsing á því hvernig vænt greiðsluflæði við vanefnd eigi að endurspegla 

væntar heimtur (greiðsluflæði) af tryggingum (veðum) sem hægt er að ganga að við vanefnd. Taka 

eigi tillit til væntanlegs andvirðis við sölu, sölukostnaðar og hvenær er hægt að selja andlag 

viðkomandi trygginga ef ákveðið er að ganga að veðum. 

Reglurnar sem er vitnað í hér að ofan er það kjarnyrtasta sem hægt er að finna í staðlinum um 

það hvernig eigi að meta vænt útlánatap. Með öðrum orðum, þá eru í staðlinum mjög almennar 

lýsingar á því hvernig það er gert, en hægt er að draga þær saman í: 

 Skilgreining á vanefnd á að vera í samræmi við þá skilgreiningu sem notuð er við 
stýringu útlánáhættu hjá félaginu. 

 Nota á þær upplýsingar sem aðgengilegar eru til að meta líkur á vanefnd út líftíma. 
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 Nota á upplýsingar um eðli samnings, sögulegar upplýsingar um heimtur að gefinni  
vanefnd og upplýsingar um tryggingar tengdar viðkomandi fjármálagerningi til að 
meta vænt framtíðargreiðsluflæði. 

 Vega á saman vænt greiðsluflæði og líkur á vanefnd til að áætla útlánatap út líftíma. 

Í kafla 5 verður horft til þeirra reglna og leiðbeininga sem skilgreindar eru í Basel II og III 

stöðlunum og reynt að bera þá aðferðafræði saman við aðferðir IFRS 9 sem er lýst hér að ofan. 
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5 Samanburður milli IFRS 9 og innramatsaðferð skv. Basel II/III 

Íslensk fjármálafyrirtæki falla undir reglur Evrópusambandsins og þeim ber að skila tilteknum 

upplýsingum reglulega til Fjármálaeftirlitsins og fleiri aðila sem hafa með höndum eftirlitsskyldu 

með íslenskum fjármálafyrirtækjum. Fjármálaeftirlitið er þetta árið (2015) að innleiða nýja 

tilskipun Evrópusambandsins sem nefnist CRD IV (Capital Requirements Directive IV, tilskipun 

2013/36/EU) (European Council, Official Journal of the European Communities/2013a). Þessi 

tilskipun er sú fjórða í sögu CRD tilskipana og er megintilgangur hennar að innleiða nýjar kröfur 

eins og þær eru skilgreindar í Basel III staðlinum, meðal annars varðandi eiginfjárútreikning og 

lágmarks eiginfjárgrunn lánastofnana og verðbréfafyrirtækja. (Fjármálaeftirlitið, 2014a, 2014b) 

Basel III er útvíkkun á Basel II staðlinum sem var lögfestur á EES-svæðinu í gegnum tilskipanir 

2006/48/EU (CRD) og 2006/49/EU (CAD) og staðfestur á Alþingi með lögum nr. 170/2006. Túlkun 

Basel II staðalsins á Íslandi var upphaflega sett fram í reglum Fjármálaeftirlitsins, nr. 215/2007 

Reglur um eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrirtækja, sem hefur svo verið viðhaldið til að 

endurspegla breytingar á tilskipunum. (Fjármálaeftirlitið, 2007b) 

Í þessum reglum eru leiðbeiningar um hvernig á að reikna áhættugrunn (risk exposure) til 

útreiknings á lágmarks eiginfjárgrunni (minimum capital requirements) út frá fjáreignum og 

öðrum áhættuskuldbindingum. Sá hluti lágmarks eiginfjárgrunns sem er tilkominn vegna 

útlánaáhættu er annað hvort reiknaður með staðalaðferð (standardised approach) eða 

innramatsaðferð (internal ratings based approach). Báðar aðferðir snúast um að reikna 

áhættuvegnar áhættuskuldbindingarfjárhæðir, einnig kallað áhættuvegnar eignir (risk weighted 

assets). Lágmarks eiginfjárgrunnur er svo tiltekið hlutfall af þessum áhættuvegnu eignum, sjá kafla 

V og VI í Leiðbeinandi tilmæli um viðmiðunarreglur til að efla samræmi í aðferðum í eftirliti með 

fjármálafyrirtækjum nr. 1/2007  (Fjármálaeftirlitið, 2007b).  

Samkvæmt ársreikningum stóru bankanna þriggja beita þeir allir staðalaðferð til að reikna 

lögbundna eiginfjárþörf vegna útlánaáhættu samkvæmt stoð 125 í Basel stöðlunum. Þessi aðferð 

snýst í stuttu máli um að beita margföldunarstuðlum sem eru skilgreindir í staðlinum til að skala 

áhættuskuldbindingar yfir í áhættuvegnar eignir.  

                                                           

25 Stoð 1 í Basel stöðlunum snýst um mat á eiginfjárgrunni, áhættugrunni og vogun, ásamt tilheyrandi 

skýrsluskilum til eftirlitsaðila. 
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Það sem skiptir meira máli í samhengi við þessa rannsókn er að bankarnir nota hver sitt afbrigði 

af innramatsaðferð við mat og útlistun á útlánaáhættu í stoðar 3 skýrslum26 sínum við eigið mat 

á eiginfjárþörf. Innramatsaðferð við mat á útlánaáhættu snýst um að meta vænt útlánatap 

(expected loss, EL27) út frá áhættuskuldbindingu við vanefnd (exposure at default, EAD28), líkum á 

vanefnd (probability of default, PD) og tapshlutfalli að gefinni vanefnd (loss given default, LGD), 

sjá (Fjármálaeftirlitið, 2007b, grein 29). Útreikningurinn virðist einfaldur, EL=PD*LGD*EAD, en allir 

þættirnir hægra megin við jafnaðarmerkið innihalda þætti sem eru metnir með tölfræðilegum 

líkönum þegar útvíkkaðri innramatsaðferð (sjá skilgreiningu í kafla 5.2) er beitt.  

Í kafla 4.7 er vitnað í grein 5.5.17 í IFRS 9. Þar er talað um  að mat á útlánatapi skuli endurspegla 

óbjagaða og líkindavegna fjárhæð sem er ákvörðuð með því að meta mengi mögulegra útkoma. Í 

jöfnu 1 er framsetningin á þessari kröfu, það er, útreikningur á væntu núvirði fjáreignar A fundið 

með því að leggja saman margfeldi vænts núvirðis miðað við tiltekna útkomu og líkur á umræddri 

útkomu fyrir allar útkomur sem metnar eru. 

Jafna 1. Líkindavegið núvirði fjáreignar. 

𝐸(𝑃𝑉𝐴) = ∑ 𝐸(𝑃𝑉A(𝜒)) ∙ 𝑝(χ)

𝜒 ∈ 𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 
ú𝑡𝑘𝑜𝑚𝑢𝑟

 

Til að reikna núvirt vænt útlánatap þarf að draga niðurstöðuna úr jöfnu 1 frá núvirði 

samningsbundins greiðsluflæðis, sjá líka greinar B5.5.29 og B5.5.30. 

Jafna 2 er túlkun á ofanrituðu miðað við þá sviðsmynd að skuldari hafi hætt öllum greiðslum 

(samningsbundnum eða af öðru tagi) af fjáreign A og að ganga þurfi að tryggingum til fullnustu 

fjáreignarinnar. Með öðrum orðum er aðeins gert ráð fyrir tveimur mögulegum útkomum sem er 

                                                           

26 Stoðar 3 skýrsla (Pillar 3 Report) inniheldur upplýsingagjöf sem er hluti af kröfum Basel II regluverksins. 

Ragnar Hafliðason, aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlitsins, lýsti Stoð 3 með þessum hætti í viðtali á sínum 

tíma: 

„Þriðja stoðin, stoð 3, um markaðsaðhald (Market Discipline) gerir kröfur um aukna upplýsingagjöf af 

hálfu fjármálafyrirtækja til markaðsaðila um áhættur í starfseminni, áhættustýringu og eiginfjárstöðu. 

Tilgangurinn er að fjárfestar og aðrir markaðsaðilar séu betur í stakk búnir að meta áhættur viðkomandi 

fjármálafyrirtækis.“ (Fjármálaeftirlitið, 2007a) 

27 Stundum er EL látið standa fyrir margfeldi af PD og LGD, það er að segja vænt hlutfallslegt tap. 

28 Áhættuskuldbinding við vanefnd er samsett af fjáreign og skuldbindingum um framtíðar lánveitingar. 

Ekki er því um hreina fjáreign að ræða og réttara að tala um fjármálagerning. Hins vegar verður hér talað 

um fjáreignir í þessu samhengi þar sem það er læsilegra og ætti ekki að misskiljast. 
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í samræmi við lágmarkskröfu samkvæmt grein 5.5.18. Hér er vænt útlánatap fyrir eign A, ECLA,  

skilgreint sem summan af öllum núvirtum samningsbundnum greiðslum af fjáreign A (ccfA)j að 

frádreginni summunni af öllum tekjum sem félagið gerir ráð fyrir að fá af fullnustu fjáreignar A 

(ecfA)k. Hér stendur j fyrir j-tu samningsbundnu greiðsluna, frá greiðslu 1 til n, þar sem n er númer 

síðustu greiðslunnar, k táknar k-ta söluhagnaðinn af tryggingum, frá sölu 1 til m, þar sem m er 

númer síðustu sölu tryggingar. Allar greiðslur eru núvirtar með virkum vöxtum sem eiga við 

viðkomandi fjáreign, rA, eins og þeir voru reiknaðir við upphaflega skráningu fjáreignarinnar eða 

þegar síðast þurfti að endurreikna virka vexti vegna breyttra forsenda. Núvirðing miðast við tíma 

tj eða tk eftir atvikum, mældan í árum,  þar sem tj er samningsbundin dagsetning j-tu greiðslunnar 

og tk er vænt dagsetning k-tu sölu trygginga. 

Jafna 2. Vænt útlánatap samkvæmt B5.5.2929. 

𝐸𝐶𝐿𝐴 =  ∑
(𝑐𝑐𝑓𝐴)𝑗

(1 + 𝑟𝐴)
𝑡𝑗

𝑛

𝑗=1

−∑
(𝑒𝑐𝑓𝐴)𝑘
(1 + 𝑟𝐴)

𝑡𝑘

𝑚

𝑘=1

  

 
Af ofanrituðu má sjá að skilgreining á væntu útlánatapi í IFRS 9 er mjög almenn og gerir ráð 

fyrir að vænt greiðsluflæði, hvort sem áætlað er að það sé eitthvað hlutfall samningsbundins 

greiðsluflæðis, fáist með því að ganga að veðum eða einhverjum öðrum hætti, sé þekkt fyrir allar 

eignir. Seinni liðurinn í jöfnu 2 er jafngildur jöfnu 1, það er að segja, hann á að endurspegla 

líkindavegið núvirði vænts greiðsluflæðis. 

Í innramatsaðferð Basel III er mun einfaldari útreikningur notaður til að reikna vænt útlánatap, 

eða eins og áður segir samkvæmt skilgreiningu á jöfnu 3.  

Jafna 3. Vænt útlánatap samkvæmt skilgreiningu Basel III. 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝐸𝐴𝐷 

Í þessari framsetningu má segja að liðirnir tveir úr jöfnu 2 séu sameinaðir í einn og því er unnið 

með tapshlutfall að gefinni vanefnd, LGD. LGD endurspeglar þannig muninn á samningsbundnu 

greiðsluflæði og væntu greiðsluflæði, sem aftur endurspeglar væntar heimtur af fjáreigninni, til 

dæmis söluvirði veðandlaga, kostnað við sölu og tímavirði peninga. En í stað þess að horfa á 

greiðsluflæði þá er notuð stærðin áhættuskuldbinding við vanefnd (EAD), sem endurspeglar 

stöðu/virði fjáreignarinnar á hverju tíma. Rétt er að veita því athygli að hér er áfram unnið út frá 

þeirri forsendu að einungis þurfi að meta tvær útkomur, skuldari fari í vanefnd eða skuldari fari 

ekki í vanefnd.  

                                                           

29 Núvirðing er færð inn í summuna til einföldunar. 
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Í þessu samhengi er áhugavert að velta fyrir sér að allir bankarnir virðast draga í efa að rétt sé 

að miða vanefnd við 90 daga vanskil eins og gerð er krafa um samkvæmt Basel stöðlum, með þeim 

rökum að flestir sem lendi í 90 daga vanskilum snúi til baka og verði skilvísir greiðendur á ný. 

Íslandsbanki gengur einna lengst í þessu og skilgreinir tapshlutfall að gefinni vanefnd sem 𝐿𝐺𝐷 =

𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑒 ∙ 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦, þar sem loss rate eru líkur á að bankinn þurfi að ganga að veðum og 

loss severity endurspeglar endanlegt tapshlutfall (Íslandsbanki, 2015c, grein 4.2.2). Ekki skal dæmt 

um ágæti þessarar aðferðar hér en áhugavert er að velta fyrir sér hvort að með þessum hætti sé 

reynt að leggja mat á tvær útkomur í stað einnar, það er, annars vegar þá útkomu að greiðandi 

fari í vanefnd og snúi til baka (hugsanlega með einhverjum afföllum vegna eftirgjafar eða 

endurskipulagningar á skuldum) og hins vegar að endanleg vanefnd verði sem leiðir til 

fullnustuaðgerða. Að viðbættri þeirri útkomu að skuldari fari ekki í vanefnd þyrfti sem sagt að 

leggja mat á þrjár útkomur í stað tveggja. Hugsanlega yrði slík útfærsla gagnsærri en nálgun 

Íslandsbanka. 

Í Basel III er eingöngu reiknað vænt útlánatap til tólf mánaða, enda er unnið með líkur á að 

skuldari fari í vanefnd á næstu tólf mánuðum, sjá grein 180 í (European Council, Official Journal 

of the European Communities/2013b). Jafnframt má færa rök fyrir því að tapshlutfall að gefinni 

vanefnd sé ónæmt fyrir líftíma eignarinnar (samningsbundnu greiðsluflæði) því það snýst bara um 

hversu miklar heimtur verða af sölu veðandlaga, sem er háð tegund veðs fremur en líftíma 

fjáreignar. 

Stóru endurskoðunarfyrirtækin hafa sett fram sína túlkun og aðferðir til að reikna út vænt 

útlánatap yfir líftíma fjáreignar, sem má líta á sem útvíkkun á innramatsaðferð samkvæmt Basel 

III, sjá til dæmis jöfnu 4. 

Jafna 4. Aðferð Deloitte til að reikna vænt útlánatap út líftíma. (Damian Hales, 2015) 

𝐿𝐸𝐿 = ∑
𝐸𝐴𝐷𝑘 ∗ 𝐿𝐺𝐷𝑘 ∗ 𝑆𝑅𝑘−1 ∗ 𝑃𝐷𝑘

(1 + 𝑟)𝑘

𝑡

𝑘=1

 

 
Hér stendur k fyrir ár sem einfaldar framsetninguna strax frá þeirri sem er í jöfnu 2, það er að 

segja að reikna skal núvirt vænt útlánatap fyrir hvert ár út frá þeim forsendum sem talið er að 

muni gilda á þeim tíma í stað þess að reikna það af tveimur greiðsluflæðum. Allir þættirnir eru 

tímaháðir og því þarf að vera hægt að meta stöðu að gefinni vanefnd á ári k, tapshlutfall að gefinni 

vanefnd á ári k og líkur á vanefnd á ári k. En jafnframt er nauðsynlegt að gera ráð fyrir 

lifunarhlutfalli (survival rate) sem endurspeglar líkurnar á að fjáreignin sé ekki komin í vanefnd og 

ekki búið að greiða hana upp á ári k-1, sjá jöfnu 5. Loks er núvirt með virkum vöxtum sem eiga við 

viðkomandi fjáreign. 
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Jafna 5. Lifunarhlutfall fjáreignar. 

𝑆𝑅𝑡 = 𝑆𝑅𝑡−1 ∗ (1 − 𝑃𝐷𝑡 − 𝑃𝑟𝑒𝑃𝑡) 

Lifunarhlutfall á ári t endurspeglar sem fyrr segir líkurnar á að fjáreignin sé ekki komin í vanefnd 

og ekki sé búið að greiða hana upp á ári t. Þetta er skilgreint sem margfeldi af lifunarhlutfalli á ári 

t-1 (lifunarhlutfall fyrir ár 0 er 1) og því sem eftir stendur af 1 þegar búið er að draga frá líkur á 

vanefnd á ári t (PDt) og líkur á uppgreiðslu á ári t (PrePt). 

En þar með er ekki öll sagan sögð, því þó að jafna 4 virðist innihalda sömu þætti og jafna 3, 

bara tímaháða, þá er því miður munur á skilgreiningum allra þáttanna á milli IFRS 9 og Basel III.  

Því er nauðsynlegt, til að draga úr hættu á misskilningi, að gera nokkra grein fyrir þessum mun 

og hversu raunhæft er að samræma þessar aðferðir, sem verður að teljast afar mikilvægt fyrir 

banka sem beita innramatsaðferð við mat á eiginfjárþörf vegna útlánaáhættu til að forðast 

misræmi á milli mats á útlánaáhættu og eiginfjárgrunni annars vegar og bókfærðu virði eigna hins 

vegar. 

5.1 Líkur á vanefnd 

Í innramatsaðferð Basel III gildir almennt að líkön til að meta líkur á vanefnd eiga að byggja á að 

minnsta kosti fimm árum af sögulegum gögnum til að reikna líkur á vanefnd á næstu 12 mánuðum. 

Þessi líkön eru almennt „í gegnum sveifluna“ (through the cycle) og meta þannig líkur á vanefnd 

sem segja má að séu tiltölulega ónæmar fyrir hagsveiflum. (European Council, Official Journal of 

the European Communities/2013b, grein 180). Reglugerðin skilgreinir vanefnd nákvæmlega, sjá 

grein 178, og einnig lágmarkslíkur á vanefnd sem verður að nota við tilteknar aðstæður30, sjá grein 

165.1. 

Þetta er talsvert ólíkt því sem IFRS 9 kveður á um. Þar er gerð krafa um að líkön horfi til 

framtíðar og séu ekki „í gegnum sveifluna“ heldur „á punktinum“ (point in time) og endurspegli 

þar með aðstæður á hverjum tíma sem og spár um þróun aðstæðna og taki þær með í reikninginn 

þegar líkur á vanefnd eru reiknaðar, sjá greinar B5.5.49, B5.5.52 og B5.5.53. Þetta leiðir til þess að 

líkön til að reikna líkur á vanefnd eftir leiðbeiningum IFRS 9 eru samkvæmt skilgreiningu viðkvæm 

fyrir hagsveiflum og ættu samkvæmt því að gefa nákvæmari upplýsingar til skamms tíma. En 

jafnframt þarf að vera hægt að beita þeim út líftíma fjáreignar en ekki bara í 12 mánuði eins og 

þeim líkönum sem notuð eru í Basel III. Einnig er rétt að nefna að meiri sveigjanleiki er í IFRS 9 

staðlinum hvað varðar skilgreiningu á vanefnd. Til dæmis er svigrúm við beitingu IFRS 9 til að hafna 

                                                           

30 Þetta á eingöngu við um eiginfjárgerninga og því í raun utan við þennan samanburð sem snýst um 

mat á væntu útlánatapi eingöngu. 
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þeirri reglu að fjáreign teljist í vanefnd þegar hún hefur verið 90 daga í vanskilum, að því gefnu að 

hægt sé að færa skýr rök fyrir því (International Accounting Standards Board, 2014c, B5.5.37).  

5.2 Tapshlutfall að gefinni vanefnd 

Tapshlutfall að gefinni vanefnd er mælikvarði á það hversu stór hluti fjáreignar er búist við að 

tapist við vanefnd. Samband tapshlutfalls að gefinni vanefnd og endurheimtuhlutfalls (recovery 

rate, RR) er skilgreint sem 𝐿𝐺𝐷 = 1 − 𝑅𝑅. Endurheimtuhlutfall endurspeglar það hlutfall af 

bókfærðu virði fjáreignar sem talið er að muni endurheimtast við vanefnd, til dæmis með tekjum 

(að teknu tilliti til kostnaðar) af því að ganga að og selja tryggingar, heimtum sem nást með því að 

endursemja við skuldara með hugsanlegri afskrift eða skilmálabreytingu og sölu á fjáreign með 

afslætti. Þessi mælikvarði snýst því um gæði trygginga, veðþekju, seljanleika veðandlaga og 

hugsanlega langtíma lífvænleika skuldarans í einhverjum skilningi. Í Basel III staðlinum er hægt að 

beita tapshlutföllum sem eru skilgreind í reglugerðinni og er þá talað um grundvallar 

innramatsaðferð (Foundation IRB) en einnig geta félög þróað sín eigin líkön með að minnsta kosti 

fimm ára sögu um tapshlutfall (eða heimtur) við vanefnd og nota tapshlutfallið sem fæst með 

þeim í staðinn, þá er talað um útvíkkaða innramatsaðferð (Advanced IRB). 

 Í útvíkkaðri innramatsaðferð á, samkvæmt grein 181.1.b í Basel III staðlinum, að finna langtíma 

meðaltal af tapshlutfalli að gefinni vanefnd og nota það til að reikna vænt útlánatap, nema 

tapshlutfall miðað við aðstæður í niðursveiflu sé talið betri mælikvarði, þá á að nota það. Því má 

segja að mat á virði veða og seljanleika eigi að miðast við meðalgott eða slæmt efnahagsástand 

eftir því hvort telst vera betra mat.  

IFRS 9 staðallinn segir lítið um mat á tapi að gefinni vanefnd og skilgreinir í raun ekki hugtakið 

þar sem talað er um væntar heimtur af sölu veðandlaga, sjá grein B5.5.55. Túlkendur staðalsins 

virðast helst gera ráð fyrir að leitað sé í smiðju Basel III um aðferðir til að meta tapshlutfall við 

vanefnd, alla vega í upphafi, en að jafnframt verði þróuð líkön sem mæla reynslu viðkomandi 

banka af tapshlutfalli við vanefnd, sjá t.d. blaðsíðu 15 í (Chris Spall o.fl., 2014). Í IFRS 9 er einungis 

talað um að byggja eigi á öllum viðeigandi upplýsingum, t.d. sögu útlánatapa, við mat á væntu 

útlánatapi, sjá grein B5.5.51. Almennt gildir að horfa á fram á veginn í þeim líkönum sem notuð 

eru til að reikna vænt útlánatap, þannig að ef félag velur að reikna vænt útlánatap með líkönum 

sem spá fyrir um tapshlutföll þá þurfa þau líkön einnig að horfa fram á veginn með sama hætti og 

líkön til að meta líkur á vanefnd, það er að segja að taka mið af spám um þróun á undirliggjandi 

þáttum, í þessu tilfelli til dæmis virði veða og seljanleika þeirra. Þau líkön eru viðkvæm fyrir 

hagsveiflum með sama hætti og líkön sem meta líkur á vanefnd. 
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5.3 Áhættuskuldbinding við vanefnd 

Áhættuskuldbinding við vanefnd er þriðji þátturinn sem þarf til að reikna vænt útlánatap 

samkvæmt aðferð í Basel III. Áhættuskuldbinding við vanefnd er mat á því hver staða tiltekinna 

fjáreigna (almennt séð áhættuskuldbindinga) komi til með að verða komi til vanefndar. Þessi 

áhættuskuldbinding samanstendur af bókfærðu brúttó virði viðkomandi fjáreigna (án tillits til 

þegar útreiknaðrar virðisrýrnunar) en einnig mati á því hversu mikið muni verða ádregið (þegar 

kemur til vanefndar) af opnum útlánaheimildum eða lánsloforðum sem búið er að stofna til þegar 

áhættuskuldbinding er metin, sjá greinar 7 og 8 í (Fjármálaeftirlitið, 2007b). 

Ef félög beita útvíkkaðri innramatsaðferð Basel III eiga þau að meta breytistuðla (credit 

conversion factor) til skölunar á skuldbindingum utan efnahagsreiknings. Þeir stýrast af eðli 

mótaðila og heimildar og geta verið á bilinu 0 til 1. Þessir breytistuðlar eru mat á nýtingu heimilda 

þegar kemur til vanefndar. Stuðlarnir eru fundnir með svipuðum aðferðum og tapshlutfall að 

gefinni vanefnd, það er að segja með því að greina sögulegar upplýsingar, í þessu tilfelli um 

nýtingu heimilda. Nota skal þá stuðla sem teljast líklegri af annars vegar sögulegu meðaltali og 

hins vegar ástandi í niðursveiflu, sjá grein 182 í (European Council, Official Journal of the European 

Communities/2013b). Þetta þýðir að gert er ráð fyrir heimildir séu nýttar eins og gera má ráð fyrir 

í meðalgóðu eða slæmu árferði. Í staðlaðri aðferð og grundvallar innramatsaðferð eru notaðir 

breytistuðlar sem eru skilgreindir í Basel III reglunum.  

Skilgreining IFRS 9 á áhættuskuldbindingu við vanefnd gerir ráð fyrir að félög reikni 

kerfisbundið út opna heimild á hverjum tíma og leggi mat á vænta nýtingu heimilda við vanefnd 

út frá skilmálum heimilda, lánalína og annarra skuldbindinga sem standa utan efnahags, ásamt 

sögulegum gögnum um nýtingu samninga af þessu tagi, sjá túlkunargrein B5.5.31 (International 

Accounting Standards Board, 2014e). Þetta þýðir að minnsta kosti mat til 12 mánaða en kallar líka 

á mat út líftíma fjáreignar ef reikna á vænt útlánatap yfir líftíma. 

Því verður ekki annað séð en að sú aðferð sem er lýst fyrir IFRS 9 sé umtalsvert flóknari en 

útreikningur breytistuðla fyrir útvíkkaða innramatsaðferð í Basel III. 

5.4 Núvirðing 

Vænt útlánatap notað til að reikna virðisrýrnun samkvæmt IFRS 9 þarf að núvirða. Við 

núvirðinguna á að nota virka vexti fyrir viðkomandi fjáreign, sjá kafla 3.4. 

Í Basel III er almennt ekki um neina núvirðingu að ræða við mat á væntu útlánatapi31. 

                                                           

31 Undantekning á þessu er umfjöllun um mat á virði áhættuskuldbindinga vegna eignarleigusamninga, 

sjá grein 25 í (Fjármálaeftirlitið, 2007b). 
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5.5 Lifunarhlutfall 

Til að reikna vænt útlánatap samkvæmt jöfnu 4 þarf að reikna lifunarhlutfall á hverjum tíma. 

Til þess þarf annars vegar líkur á vanefnd á hverjum tíma (nánar tiltekið t-1) en einnig líkur á (má 

túlka sem áætlað hlutfall) uppgreiðslu á tíma t-1. Í túlkunargrein B5.5.51 í IFRS 9 er talað um að 

taka þurfi tillit til væntrar uppgreiðslu en það er ekki skýrt að að öðru leyti. 

Í Basel III er ekkert sem kallar á útreikning á lifunarhlutfalli. 

5.6 Að muna upphafsforsendur eða ekki 

Basel III er sama um hvernig einstakar fjáreignir hafa þróast frá upphaflegri skráningu og vinnur 

einungis með stöðuna og önnur skilyrði eins og þau eru á hverjum tíma. 

Þetta er ekki svona einfalt þegar IFRS 9 er beitt. Ákveðin skilyrði eru til staðar þegar stofnað er 

til fjáreignar. Þessi skilyrði endurspeglast meðal annars í þeim líkum á vanefnd sem eru taldar 

gilda um greiðanda (útgefanda) fjáreignar. Nauðsynlegt er að muna upplýsingar um fjáreignina 

frá þeim tíma sem stofnað er til hennar og út líftíma hennar, sér í lagi líkur á vanefnd, þar sem 

þær liggja til grundvallar á mati á því hvort líkur á vanefnd hafi aukist verulega á líftíma 

fjáreignarinnar, sjá 5.5.3 í (International Accounting Standards Board, 2014c). Einnig er 

nauðsynlegt að muna virka vexti frá upphaflegri skráningu fjáreignar (eða eftir skilmálabreytingu) 

til þess að hægt sé að núvirða vænt útlánatap. 

5.7 Samræmanleiki 

Basel III staðallinn og innramatsaðferðir sem hann lýsir eru að mati höfundar auðveldari í túlkun 

og útfærslu en reglur IFRS 9 um virðisrýrnunarmat fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði. Þó að 

þær útgáfur af túlkun á IFRS 9 sem höfundur hefur séð kallist á við Basel III staðalinn þá er það 

skoðun höfundar að hugmyndafræðin í þessum tveimur stöðlum sé í grunninn ólík. Ber þar hæst 

skilgreiningu á væntu útlánatapi sem muninum á samningsbundu og væntu greiðsluflæði (frá sölu 

veðandlaga) í stað mun einfaldari skilgreiningar Basel III sem byggir á stöðu fjáreignar 

(áhættuskuldbindingar á hverjum tíma) og væntu tapshlutfalli við vanefnd, en eins og áður segir 

byggja túlkanir á IFRS 9 á þessari skilgreiningu í Basel III.  

Talsvert óhagræði og ósamræmanleiki verður svo trúlega óhjákvæmileg afleiðing þess að 

spálíkön, sem innramatsaðferðir í Basel III kalla eftir, eiga að byggja á reynslu einnar hagsveiflu og 

meta vænt útlánatap út frá botni hagsveiflunnar ef það er talið betra mat heldur en meðalskilyrði 

í hagsveiflunni. Hins vegar byggir IFRS 9 á væntingum til framtíðar. Mögulega verður hægt að nota 

svipaðar aðferðir og lausnir til að reikna vænt útlánatap eftir forskrift Basel III og vænt útlánatap 

samkvæmt IFRS 9. Þetta er hins vegar alls ekki eins einfalt og það kanna að virðast í fyrstu. Þróa 

þarf líkön sem byggja á ólíkum forsendum, eða hugsanlega aðlaga eða skala „í gegnum sveifluna“ 
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líkön með upplýsingum um núverandi aðstæður og framtíðarspár til að fá líkan sem er „á 

punktinum“. Í IFRS 9 er má segja að almennt sé unnið út frá núvirtu væntu útlánatapi yfir líftíma 

og að fjáreignir á stigi 1 séu sértilfelli32 þar sem einungis er gerð krafa um vænt útlánatap fyrir 

fyrsta árið. Hins vegar á samkvæmt Basel III að vinna með vænt útlánatap tólf mánaða í öllum 

tilfellum. Einnig er spurning hvort skilgreining á áhættuskuldbindingu að gefinni vanefnd sé sú 

sama í stöðlunum tveimur þar sem breytistuðlar fyrir opnar útlánaheimildir eru „á punktinum“ 

samkvæmt IFRS 9 en „í gegnum sveifluna“ í Basel III. 

 

                                                           

32 Þetta atriði vó þungt í klofningi IFRS 9 staðalsins í útfærslu IASB annars vegar og FASB hins vegar, þar 

sem FASB vill að alltaf sé reiknað vænt útlánatap yfir líftíma 
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6 Fjáreignir og virðisrýrnunarsjóðir íslensku bankanna 

6.1 Fjáreignir 

Samkvæmt ársreikningum bankanna þriggja var staða eigna þeirra 31. desember 2014 eins og 

kemur fram í töflu 3. Eins og gerð hefur verið grein fyrir snýst þessi rannsókn um fjáreignir á 

afskrifuðu kostnaðarverði. Það eru samkvæmt ársreikningum bankanna að meginhluta eignir sem 

falla undir liðina Útlán og kröfur á fjármálafyrirtæki/lánastofnanir og Útlán og kröfur á 

viðskiptavini. Þessar eignir eru meirihluti fjáreigna bankanna, eða um 70%-80%.  

Í ársreikningum bankanna kemur einnig fram að Aðrar fjáreignir eru færðar á afskrifuðu 

kostnaðarverði hjá öllum þremur bönkunum. Höfundur hefur efasemdir um að þessar eignir falli 

undir skilgreiningu IFRS 9 á eignum sem færa skal á afskrifuðu kostnaðarverði, vegna þess að ekki 

sé líklegt að tekjur af þeim eigi eingöngu að vera í formi greiðslna af höfuðstól og vaxtagreiðslna 

af útistandandi höfuðstól, eru þær því undanskildar í mati á umfangi fjáreigna sem meðhöndla 

skal með þessum hætti samkvæmt IFRS 9.  

Einnig má sjá í ársreikningum að fjáreignir sem falla undir Sjóður og innstæður hjá Seðlabanka 

Íslands eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði. Höfundur hefur einnig efasemdir um að þessi 

meðhöndlun muni eiga við samkvæmt IFRS 9, þar sem hér er um að ræða eignir sem falla að 

mestu undir lausafjárstýringu og er því ekki litið svo á að halda eigi þessum eignum út líftíma 

þeirra33. Einnig er bindiskylda bankanna hluti þessara fjáreigna. Meðhöndlun á bindiskyldu er ekki 

könnuð sérstaklega hér. 

Loks er þess að geta að Landsbankinn flokkar rúmlega helming af fjáreignaflokknum 

Markaðsskuldabréf og önnur verðbréf með föstum tekjum sem Lán og Kröfur og þar með er sá 

hluti færður á afskrifuðu kostnaðarverði. Hins vegar eru engar vísbendingar sjáanlegar í 

ársreikningi fyrir 2014 um að metin sé virðisrýrnun á þessum fjáreignum. Höfundur hefur ekki 

forsendur til að leggja mat á hvort þessi meðhöndlun muni áfram eiga við samkvæmt IFRS 9. 

Hugsanlega verður hægt að færa hluta þeirra eigna sem falla undir Markaðsskuldabréf og önnur 

verðbréf með föstum tekjum á afskrifuðu kostnaðarverði eftir innleiðingu IFRS 9, en það krefst 

þess að það sé ásetningur bankans að halda viðkomandi eignum út líftíma þeirra, sem er 

                                                           

33 Athuga þarf samt að endurhverf viðskipti og öfug endurhverf viðskipti (repo og reverse repo) eru í 

eðli sínu fjáreignir sem er haldið út líftíma, hins vegar er tilgangurinn með þeim lausafjárstýring og því á að 

meðhöndla slíka samninga á gangvirði í gegnum rekstrareikning. (PwC, 2015, bls. 9) 
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hugsanlega undantekning fyrir eignir af þessu tagi. (International Accounting Standards Board, 

2014c, grein 4.1.2A)  

Tafla 3. Yfirlit yfir eignir úr ársreikningum bankanna þriggja fyrir árið 2014, upphæðir eru í milljónum 
íslenskra króna34,35,36 (Arion banki, 2015a, skýring 21; Íslandsbanki, 2015a, skýring 8; 
Landsbankinn, 2015a, skýring 17)  

Landsbankinn Ís landsbanki Arion

Handbært fé og innstæður í Seðlabanka 

Ís lands 10.160 103.389 21.063

Markaðsskuldabréf og önnur verðbréf með 

föstum tekjum 243.589 87.347 66.466

Hlutabréf og önnur verðbréf með 

breyti legum tekjum 29.433 10.531 25.232

Afleiðusamningar 78 1.810 1.026

Útlán og kröfur á fjármálafyrirtæki 49.789 35.072 108.792

Útlán og kröfur á viðskiptavini 718.355 634.799 647.508

Fjárfestingar í hlutdei ldarfélögum með 

hlutdei ldaraðferð 777 570 21.966

Rekstrarfjármunir 5.691 7.402 9.554

Óefnis legar eignir 1.225 619 9.596

Skatteign 83 521 655

Aðrar eignir 20.978 7.619 11.078

Eignir í sölumeðferð 18.212 21.649 10.800

Eignir samtals 1.098.370 911.328 933.736

Fjáreignir á afskrifuðu kostnaðarverði 

samkvæmt flokkunarreglum IFRS 9 768.144 669.871 756.300

Hlutfa l l  a f fjáreignum samtals 69,9% 73,5% 81,0%  

Í stuttu máli sagt, þá gerir höfundur einungis ráð fyrir að Útlán og kröfur á 

fjármálafyrirtæki/lánastofnanir og Útlán og kröfur á viðskiptavini muni færast á afskrifuðu 

kostnaðarverði eftir innleiðingu IFRS 9 og því er einungis lagt mat hver fjárhæð virðisrýrnunar 

komi til með að verða fyrir þessar tegundir fjáreigna. Sú niðurstaða verður vel samanburðarhæf 

við núverandi mat bankanna á virðisrýrnun samkvæmt ársreikningum fyrir 2014, þar sem hún á 

eingöngu við um fjáreignir sem falla undir flokkinn Útlán og kröfur á viðskiptavini.  

                                                           

34 Tölum úr ársreikningi Arion er umraðað og umbreytt til að falla að sömu skilgreiningum á 

eignaflokkum og hinir bankarnir tveir nota. 

35 Nema annað komi fram eru allar tölur í töflunum sem á eftir fylgja úr ársreikningum stóru bankanna 

þriggja fyrir árið 2014 og upphæðir í milljónum íslenskra króna. 

36 Tvær neðstu línurnar er varða mat á umfangi afskrifaðs kostnaðarverðs samkvæmt IFRS 9, ásamt 

feitletrunum, eru viðbætur höfundar. 
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6.2 Sundurliðun eigna á afskrifuðu kostnaðarverði, virði og virðisrýrnun 

Í töflum 4, 5 og 6 má sjá yfirlit yfir fjáreignir sem samkvæmt IFRS 9 munu væntanlega að mestu 

færast á afskrifuðu kostnaðarverði og tilheyrandi virðisrýrnun samkvæmt ársreikningum. 

Landsbankinn deilir almennri virðisrýrnun niður á tegundir mótaðila en hinir tveir bankarnir 

tilgreina einungis heildartölu almennrar virðisrýrnunar. Samkvæmt ársreikningum bankanna er 

ekki metin nein virðisrýrnun á útlánum til lánastofnana (einnig nefnt fjármálafyrirtæki eða 

fjármálastarfsemi í ársreikningum). Í tilfelli Landsbankans er sértækri virðisrýrnun skipt í tvo hluta, 

annars vegar sérstaka37 virðisrýrnun af fjáreignum í vanefnd (vanskilum yfir 90 daga) sem er 

sambærileg við þá sértæku virðisrýrnun sem hinir bankarnir tveir tilgreina og hins vegar sérstaka 

virðisrýrnun fjáreigna sem eru í skilum.  

Tafla 4. Bókfært virði og virðisrýrnun - Landsbankinn38 (Landsbankinn, 2015a, skýring 65)39  

Bókfært 

vi rði  brúttó

Almenn 

vi rðis -

rýrnun

Sérstök 

vi rðis -

rýrnun

Bókfært 

vi rði

Hlutfa l l  

vi rðis -

rýrnunar

Sérstök vi rðis -

rýrnun 

fjáreigna í 

ski lum

Samræmt 

hlutfa l l  

vi rðis -

rýrnunar

Fjármálafyri rt. 49.789 49.789 0,0% 0 0,0%

Opinberir að. 13.831 -25 -99 13.707 0,9% 57 0,5%

Einstakl ingar 254.955 -2.240 -13.783 238.932 6,3% 3.776 4,8%

Fyri rtæki

Sjávarútv. 162.507 -637 -5.847 156.023 4,0% 4.497 1,2%

Byggingariðn. 119.926 -1.552 -5.494 112.880 5,9% 2.850 3,5%

Eignarhaldsf. 45.451 -603 -1.986 42.862 5,7% 1.451 2,5%

Smásala 42.198 -491 -2.589 39.118 7,3% 1.621 3,5%

Þjónusta 59.228 -1.137 -1.704 56.387 4,8% 579 3,8%

Upplýs ingat. 20.454 -486 -170 19.798 3,2% 61 2,9%

Iðnaður 30.837 -433 -1.644 28.760 6,7% 1.015 3,4%

Landbúnaður 9.269 -104 -415 8.750 5,6% 122 4,3%

Annað 1.145 -8 1.137 0,7% 0 0,7%

Samtals 809.590 -7.716 -33.731 768.143 5,1% 16.029 3,1%  

                                                           

37 Talað er um sérstaka og sértæka virðisrýrnun sitt á hvað eftir því hver á í hlut, hér verður reynt að tala 

um sértæka virðisrýrnun nema vitnað sé í texta sem talar um sérstaka virðisrýrnun. 

38 Sjá útskýringu á sértækri virðisrýrnun eigna í skilum og leiðréttu hlutfalli virðisrýrnunar í kafla 6.3 

39 Framsetningu á töflu í skýringu breytt lítillega til að draga fram aðalatriðin í þessu samhengi. 
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Tafla 5. Bókfært virði og virðisrýrnun - Íslandsbanki40,41 (Íslandsbanki, 2015a, skýringar 31 og 33)42 

Bókfært 

vi rði  brúttó

Almenn 

vi rðis -

rýrnun

Sértæk 

vi rðis -

rýrnun

Bókfært 

vi rði

Hlutfa l l  

vi rðis -

rýrnunar

Almenn vi rðis rýrnun -2.851

Einstakl ingar 268.053 -1.168 -5.205 261.680 2,4%

Vers lun og þjónusta 83.590 -364 -3.932 79.294 5,1%

Byggingariðnaður 21.472 -94 -2.721 18.657 13,1%

Orkuiðnaður 7.315 -32 7.283 0,4%

Fjármálastarfsemi 121 -1 120 0,4%

Iðnaður og flutningur 63.019 -274 -1.141 61.604 2,2%

Fjárfestingarfélög 15.531 -68 -1.620 13.843 10,9%

Opinberir aði lar og fl 12.234 -53 -18 12.163 0,6%

Fasteignafélög 100.774 -439 -1.234 99.101 1,7%

Sjávarútvegur 82.449 -359 -1.037 81.053 1,7%

Samtals 654.558 -2.851 -16.908 634.799 3,0%

Lánastofnanir 35.072 35.072

Samtals  með lánast 689.630 669.871 2,9%  

Tafla 6. Bókfært virði og virðisrýrnun – Arion banki43 (Arion banki, 2015a, Skýringar 19 og 40)44 

Bókfært 

vi rði  brúttó

Almenn 

vi rðis -

rýrnun

Sérstök 

vi rðis -

rýrnun

Bókfært 

vi rði

Hlutfa l l  

vi rðis -

rýrnunar

Almenn vi rðis rýrnun -4.467

Einstakl ingar 321.311 -1.898 -11.016 308.397 4,0%

Byggingariðnaður og fasteignaf. 81.228 -480 -1.396 79.352 2,3%

Sjávarútvegur 76.340 -451 -1.115 74.774 2,1%

Upplýs ingatækni  og samskipti 23.314 -138 -251 22.925 1,7%

Vers lun 55.034 -325 -751 53.958 2,0%

Fjármálastarfsemi 136.485 -806 -6.739 128.940 5,5%

Iðnaður og orkufyri rtæki 25.284 -149 -296 24.839 1,8%

Flutningastarfsemi 5.529 -33 -18 5.478 0,9%

Þjónusta 18.382 -109 -375 17.898 2,6%

Opinberir aði lar 7.746 -46 -27 7.673 0,9%

Landbúnaður og skógrækt 5.647 -33 -230 5.384 4,7%

Samtals 756.300 -4.467 -22.214 729.619 3,5%  

                                                           

40 Almennri virðisrýrnun er hér deilt á tegundir viðskiptavina í hlutfalli við brúttóstöðu. Í reikningi 

Íslandsbanka er almenn virðisrýrnun ekki eyrnamerkt tilteknum tegundum viðskiptavina. 

41 Íslandsbanki meðhöndlar útlán til lánastofnana ekki á afskrifuðu kostnaðarverði samkvæmt 

ársreikningi. Þeim upplýsingum er bætt við hér til samanburðar. 

42 Framsetningu á töflum í skýringum breytt lítillega til að draga fram aðalatriðin í þessu samhengi 

43 Almennri virðisrýrnun er hér deilt á tegundir viðskiptavina í hlutfalli við brúttóstöðu. Í ársreikningi 

Arion banka er almenn virðisrýrnun ekki eyrnamerkt tilteknum tegundum viðskiptavina. 

44 Framsetningu á töflum í skýringum breytt til að draga fram aðalatriðin í þessu samhengi. 
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6.3 Hvers vegna er virðisrýrnun hjá Landsbankanum áberandi hæst? 

Eins og sjá má er samtals fjárhæð virðisrýrnunar hjá Landsbankanum 5,1% af brúttó bókfærðu 

virði fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði, hjá hinum bönkunum er þetta hlutfall 2,9% og 3,5%. 

Er einhver skýring á þessu önnur en að gæði fjáreignasafns Landsbankans séu minni sem þessu 

nemur? 

Eins og áður er getið gerir Landsbankinn greinarmun á sértækri virðisrýrnun fjáreigna sem eru 

í vanskilum annars vegar og hins vegar þeirra sem ekki eru í vanskilum (skýring 65). Sértæk 

virðisrýrnun fyrir eignir í skilum er 16.029 milljónir. Sértæk virðisrýrnun fyrir eignir í vanskilum er 

17.702 milljónir. Ef sértæk virðisrýrnun fjáreigna sem eru í skilum er ekki tekin með í reikninginn 

lækkar virðisrýrnunarhlutfallið úr 5,1% í 3,1% sem er nánast mitt á milli hinna bankanna tveggja. 

Hafa ber í huga að almenn virðisrýrnun sem nemur 7.716 milljónum er tekin með í útreikningi á 

virðisrýrnunarhlutfalli í báðum tilfellum. 

Samkvæmt ársreikningi Íslandsbanka (Íslandsbanki, 2015a, skýring 64) verður ekki annað séð 

en að einungis lán sem eru í vanskilum séu sértækt virðisrýrð. Sömu ályktun er hægt að draga fyrir 

Arion banka með því að skoða stoðar 3 skýrslu bankans (Arion banki, 2015c, kafli 4.8.4). Því er 

ekki hægt annað en að draga þá ályktun að Landsbankinn túlki reglur IAS 39 um virðisrýrnun 

fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði af meiri varfærni en hinir bankarnir tveir. Hér er rétt að rifja 

upp að skilgreiningar á tapsatburðum, það er atburðum sem leyfa/kalla á að virðisrýrnun sé metin 

á fjáreignum, gera ekki kröfu um að viðkomandi eignir séu komnar í vanskil. Þetta sýnir að ekki er 

einfalt að bera saman virðisrýrnun banka sem beita IAS 39 þar sem túlkun þeirra á tapsatburðum 

getum verið mismunandi. 

Ein skýring á virðisrýrnun á fjáreignum í skilum er varúðarniðurfærsla vegna réttaróvissu um 

lögmæti gengistryggðra útlána. 

... Mál þetta kann að hafa fordæmisgildi fyrir önnur gengistryggð lán til fyrirtækja þar 

sem aðstæður eru þær sömu og kann að hafa töluverð áhrif á rekstrarreikning 

samstæðunnar á komandi tímabilum. Háð niðurstöðu Hæstaréttar í þessu máli og 

öðrum sambærilegum málum, kann Bankinn að þurfa að gjaldfæra allt að 5.707 

milljónir króna, en hinsvegar, ef slíkir dómar Hæstaréttar verða allir Bankanum í hag, 

þá mun það leiða til töluverðrar tekjufærslu hjá Bankanum. (Landsbankinn, 2015a, 

skýring 4.h) 

Í útreikningum sem á eftir fylgja verður í tilfelli Landsbankans bæði unnið með bókfærða 

virðisrýrnun og samræmda virðisrýrnun, samanber lýsingu hér að ofan. 
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7 Aðferðafræði 

7.1 Rannsóknarspurning og leit að svari 

Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara í þessari ritgerð er:  

Hvaða áhrif eru nýjar reglur í IFRS 9, þess efnis að reikna eigi virðisrýrnun fjáreigna á afskrifuðu 

kostnaðarverði út frá væntu útlánatapi í stað orðins útlántaps, líklegar til að hafa á efnahag og 

afkomu íslensku viðskiptabankanna þriggja? 

Bæði er reynt að meta eins skiptis áhrif, það er að segja áhrif innleiðingar í fyrstu 

reikningsskilum eftir innleiðingu, og hugsanlegar langtímabreytingar og þá fyrst og fremst hvort 

flökt í afkomu og efnahag er líklegt til að breytast. Einungis er byggt á útgefnum upplýsingum frá 

bönkunum þremur, fyrst og fremst ársreikningum ársins 2014 og tilheyrandi stoðar 3 skýrslum.  

Í stað þess að reyna að meta hver fjárhæð uppsafnaðrar virðisrýrnunar kynni að verða í 

ársreikningum fyrir árið 2018, bæði út frá aðferðum IAS 39 og IFRS 9, þá er þess í stað metið 

hversu há virðisrýrnun hefði verið í ársreikningum fyrir 2014 ef IFRS 9 hefði verið beitt og þær 

niðurstöður bornar saman við mat á virðisrýrnun samkvæmt IAS 39 eins og það er sett fram í 

ársreikningum bankanna fyrir árið 2014 

Tveimur aðferðum er beitt til að meta áhrifin: 

 Reiknilíkani sem endurspeglar meðhöndlun og mat á virðisrýrnun samkvæmt IFRS 9. 
Margar þeirra forsenda sem þarf í reiknilíkanið er ekki hægt að meta með mikilli vissu 
og því er lögð áhersla á næmnigreiningu á þessum forsendum.  

 Byggt á útgefnum rannsóknum sem hægt er að yfirfæra á viðfangsefnið. Þar er reyndar 
ekki um auðugan garð að gresja. 

7.2 Framsetning á útreikningi virðisrýrnunar 

Virðisrýrnun fyrir allar fjáreignir sem eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði er í raun reiknuð með 

einni aðferð í IFRS 9, sem núvirt vænt útlánatap yfir líftíma fjáreignarinnar, með þeirri 

undantekningu að fyrir eignir í góðu bókinni (á stigi 1) á einungis að núvirða vænt útlánatap fyrir 

fyrstu 12 mánuðina. Þetta er sértilfelli af notkun á jöfnu 4 þar sem t = 1. Fyrir fjáreignir á stigi 2 og 

stigi 3 gildir almenna tilfellið, t = árafjöldi sem líftími fjáreignar spannar. Gera á grein fyrir fjárhæð 

virðisrýrnunar sérstaklega fyrir hvert stiganna þriggja til að auka upplýsingagjöf.  

Samkvæmt IFRS 9 eiga líkön að byggja á væntingum um vanefndir til framtíðar og þau þurfa 

því til dæmis að taka mið af spám um efnahagsstærðir og afkomu atvinnugreina, starfsstétta og 

landssvæða. Þessi líkön eru því ólík þeim líkönum sem eru þróuð samkvæmt reglum um 
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innramatsaðferð við mat á útlánaáhættu samkvæmt Basel III, eins og rakið var í kafla 5. Í 

reiknilíkani hér að neðan verður byggt á þeim líkum á vanefnd sem koma fram í ársreikningum og 

stoðar 3 skýrslum bankanna. Þær er aðeins hægt að líta á sem nálgun á þeim líkum á vanefnd sem 

bankarnir munu þurfa að reikna fyrir reikningsskil samkvæmt IFRS 9.  

Líkur á vanefnd á að meta út líftíma eignarinnar. Hér eru notaðar líkur á vanefnd metnar 

samkvæmt reglum Basel III, sem eins og áður er sagt eiga að byggja á heilli hagsveiflu, og litið svo 

á að þær líkur séu ásættanleg nálgun á líkum á vanefnd (á hverju ári) út líftímann. Sennilegt má 

telja að sá munur sem vænta má að verði á líkum á vanefnd samkvæmt Basel III og IFRS 9,  vegna 

þess að líkön þróuð samkvæmt IFRS 9 eiga að horfa fram á veginn, muni hafa mest áhrif á mat á 

væntu útlánatapi af þeim hluta greiðsluflæðis fjáreigna sem er nálægur í tíma, þar sem líklegt er 

að líkön þróuð samkvæmt IFRS 9 muni leita í meðalgildi eftir því sem lengra er spáð inn í framtíðina 

og þar með skila sambærilegum líkum á vanefnd og líkön þróuð samkvæmt Basel III.  

Lánshæfiseinkunnir eru leið til að aðgreina bil af líkum á vanefnd, það er að segja, hvert bil af 

líkum endurspeglast í tiltekinni lánshæfiseinkunn. Bönkum er í sjálfs vald sett hvernig þeir 

skilgreina sína lánshæfiseinkunnaskala 

Líkön til að meta tapshlutfall að gefinni vanefnd verða einnig að horfa til framtíðar. Þessi líkön 

snúast um virði og seljanleika veðandlaga annars vegar og svigrúm til fjárhagslegrar 

endurskipulagningar greiðanda hins vegar og verða því að byggja meðal annars á spám um 

verðþróun helstu tegunda veðandlaga, seljanleika þeirra og almennar horfur í tilteknum 

atvinnugreinum. Hér verða þessi líkön nálguð með þeim upplýsingum sem finna má í 

ársreikningum og stoðar 3 skýrslum og endurspegla þau þannig í besta falli meðal tapshlutfall yfir 

hagsveiflu. Með sömu rökum og beitt var hér að ofan er hægt að rökstyðja að áhrif munar á því 

að nota hlutfall sem eru „í gegnum sveifluna“ eða „á punktinum“ minnki eftir því sem líður á 

líftíma fjáreigna. 

Nauðsynlegt er að meta áhættuskuldbindingu (stöðu fjáreigna) við vanefnd. Hér er um að 

ræða brúttó bókfært virði fjáreigna, það er að segja án áhrifa virðisrýrnunar. Einnig þarf að reikna 

inn hversu hátt hlutfall samninga um lánafyrirgreiðslu (sem eru utan efnahagsreiknings) er líklegt 

til að hafa umbreyst í útlán á tíma vanefndar. Mat á áhættuskuldbindingu við vanefnd verður hér 

byggt á upplýsingum sem finna má í stoðar 3 skýrslum bankanna. 

En nú vandast málið því nauðsynlegt er að hafa upplýsingar um framtíðar bókfært virði út 

líftíma fjáreignarinnar eða þá samningsbundið greiðsluflæði, opnar útlánaheimildir og lánsloforð 

og breytistuðla til að geta reiknað áhættuskuldbindingu á hverju ári út líftíma fjáreignarinnar. Í 

reiknilíkaninu verður því að gefa sér forsendur um líftíma og breytingar á bókfærðu virði 

fjáreignar.  
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Einnig þarf að vera hægt að reikna lifunarhlutfall. Til þess þarf vænt hlutfall/líkur á fyrirfram 

uppgreiðslum að vera þekkt. Gert er ráð fyrir þessari stærð í reiknilíkaninu en ekki eru forsendur 

til að leggja mat á hana. 

Virkir vextir sem eiga við hverja fjáreign eða flokk fjáreigna þurfa  að vera þekktir. Reynt er að 

leggja mat á þessa stærð út frá upplýsingum um bókfærðar vaxtatekjur og bókfært virði fjáreigna. 

Þessar upplýsingar eru ekkert sundurliðaðar í ársreikningum og stoðar 3 skýrslum og því verður 

að nota sömu virku vexti í flestum tilfellum fyrir hvern banka. 

Ákveða þarf hvenær eign á ekki lengur að vera á stigi 1. Líklegt er að reglur um það hvenær 

fjáreign færist á milli stiga 1 og 2 muni hafa mikil áhrif á lokaniðurstöðuna. Hér er rétt að hafa í 

huga að ekki er útilokað að tvær nákvæmlega eins fjáreignir flokkist hvor á sitt stig,1 eða 2, það 

er að segja ef útlánáhætta annarrar fjáreignarinnar hefur aukist verulega frá því að til hennar var 

stofnað en telst óbreytt eða lítið hækkuð fyrir hina fjáreignina. Þessi flokkun á eignum í stig 1 eða 

stig 2 fer alfarið eftir því hvernig viðkomandi banki skilgreinir umtalsverða aukningu á líkum á 

vanefnd og hvað hann telur litlar líkur á vanefnd út frá sínu viðskiptalíkani. Það má ímynda sér að 

bankar reyni að vera eins „afslappaðir“ á þessum skilgreiningum og þeir geta til að hámarka fjölda 

eigna sem eru á stigi 1.  

Strangt til tekið er nauðsynlegt að gera ráð fyrir að greiðendur færist á milli lánshæfiseinkunna 

yfir tíma og að líftímalíkur á vanefnd breytist í samræmi við það. Til einföldunar er þetta ekki gert 

í reiknilíkaninu. Hins vegar eru tveir möguleikar á hliðrun lánshæfiseinkunna (sem gilda yfir 

líftíma). Annars vegar er hægt að skala allar líkur á vanefnd upp eða niður með margföldunar-

stuðli, hins vegar er hægt að færa allar einkunnir upp eða niður um einn flokk til að endurspegla 

öfgaástand.  

Í kafla 4.6 kemur fram að ekki er hægt að gera ráð fyrir að fjárhæð virðisrýrnunar eins og hún 

er metin samkvæmt IAS 39 verði sú sama og fjárhæð virðisrýrnunar fyrir fjáreignir á stigi 3 

samkvæmt IFRS 9. Hins vegar hefur höfundur ekki forsendur til að leggja mat á í hverju munurinn 

komi til með að felast og gefur sér því að fjárhæðin sé sú sama í báðum tilfellum. Að þessu gefnu 

er ljóst að fjárhæð virðisrýrnunar muni hækka sem nemur þeirri virðisrýrnun sem er tilkomin 

vegna fjáreigna á stigum 1 og 2. Sú staðreynd að virðisrýrnun samkvæmt IAS 39 sé tekin út fyrir 

sviga og haldist óbreytt sem uppistaða eigna á stigi 3 í gegnum allar sviðsmyndir er trúlega stærsti 

veikleiki reiknilíkansins. 

7.3 Afleiðingar breytinga á virðisrýrnunarsjóði á afkomu og efnahag 

Þegar hrein hækkun eða lækkun verður á fjárhæð virðisrýrnunar fyrir safn fjáreigna á afskrifuðu 

kostnaðarverði þarf að færa þessa hækkun/lækkun sem tap/hagnað í rekstrarafkomu. Jafnframt 
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þarf að hækka/lækka framlag í virðisrýrnunarsjóð og lækka/hækka bókfært virði eigna til 

samræmis. Sjá nánar í töflu 7. 

Tafla 7. Áhrif breytinga á virðisrýrnun 

Hrein 
virðisrýrnun 

Áhrif á 
rekstrarafkomu 

Fjárhæð í virðisrýrnunar-
/niðurfærslusjóði 

Nettó bókfært 
virði eigna 

Hækkar ↑ Lækkun↓ Hækkar↑ Lækkar↓ 

Lækkar↓ Hækkun↑ Lækkar↓ Hækkar↑ 

 

Verði aukning á virðisrýrnun við innleiðingu IFRS 9 mun hún leiða til minni hagnaðar á því 

reikningsári sem IFRS 9 er innleitt. Jafnframt yrði þá lækkun á nettó bókfærðu virði fjáreigna á 

afskrifuðu kostnaðarverði.  

Til lengri tíma litið mun virðisrýrnunarmat valda sveiflum í afkomu og efnahag. Þessi sveifla 

verður í takt við þær framtíðarvæntingar sem felast í þeim líkönum sem notuð eru til að reikna 

vænt útlánatap yfir líftíma. Ef líkönin gera ráð fyrir óhagstæðri framtíðarþróun þá kallar það á 

aukið framlag í virðisrýrnunarsjóð, afkoma versnar og nettó bókfærðar eignir minnka. Ef hins 

vegar gert er ráð fyrir hagstæðri framtíðarþróun þarf að bakfæra framlag í virðisrýrnunarsjóð, 

afkoma batnar og bókfærðar eignir aukast. 

Rétt er að árétta að væntingar um hagstæðar framtíðarhorfur geta aldrei búið til 

raunverulegan virðisauka umfram upphaflegt bókfært virði útlána, þar sem virðisrýrnun getur 

aldrei orðið neikvæð. 

7.4 Almennar forsendur og niðurstöður 

Eins og sýnt hefur verið fram á er líklegt að að uppsöfnuð fjárhæð virðisrýrnunar muni hækka 

með innleiðingu IFRS 9. Breyttar flokkunarreglur í IFRS 9 munu ekki hafa mikil áhrif á fjárhæð 

virðisrýrnunar fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði, eða nánar tiltekið, ekki er gert ráð fyrir að 

brúttó virði fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði muni breytast svo nokkru nemi vegna nýrra 

flokkunarreglna. Hér er gert ráð fyrir að útlán og kröfur til lánastofnana séu meðhöndlaðar á 

kostnaðarverði samkvæmt bæði IAS 39 og IFRS 9. Nokkurs misræmis gætir milli bankanna þriggja 

í framsetningu á því hvaða eignir eru meðhöndlaðar á afskrifuðu kostnaðarverði. Arion banki er 

með skýrasta framsetningu, þar sem augljóst er að útlán og kröfur til lánastofnana sem og annarra 

viðskiptavina eru meðhöndlaðar á afskrifuðu kostnaðarverði (skýring 21). Íslandsbanki snýr þessu 

við og meðhöndlar útlán og kröfur til lánastofnana á gangvirði í gegnum rekstrarreikning eftir því 

sem best verður séð (skýring 31 og 33). Framsetning Landsbankans er örlítið óskýr, þar sem hægt 

er að skilja sem svo að lán og kröfur séu metnar á gangvirði með markaðsvöxtum á hverjum tíma 
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(skýring 17) sem er í mótsögn við lýsingu í skýringu 3.10. Loks ber að geta að mögulega myndast 

ákveðið svigrúm til að færa fjáreignir úr því að vera meðhöndlaðar á gangvirði í gegnum 

rekstrarafkomu yfir í meðhöndlun á afskrifuðu kostnaðarverði. Litið er fram hjá þessum möguleika 

hér enda yrði væntanlega einungis um hlutfallslega lítil áhrif að ræða. 

Svigrúm til að meðhöndla ákveðnar tegundir eiginfjárgjörninga á gangvirði í gegnum 

heildarafkomu mun draga úr sveiflum í afkomu sem hafa verið tilkomnar vegna 

gangvirðisbreytinga. Mat á áhrifum slíkra breytinga er utan þessarar greiningar. 

Mat og útreikningar á grunnástandi eða eins skiptis áhrifum byggja á þeirri nálgun að 

endurmeta niðurstöður í ársreikningum ársins 2014 líkt og þeir hefðu verið unnir samkvæmt IFRS 

9, þótt í raun verði IFRS 9 sennilega ekki innleitt að fullu af neinum bankanna fyrr en árið 2018. 

Unnið er út frá þeirri hugsun að upplýsingar í ársreikningum og stoðar 3 skýrslum um líkur á 

vanefnd, flokkun í lánshæfisflokka, tapshlutfall að gefinni vanefnd, staða lána við vanefnd og svo 

framvegis séu ásættanleg nálgun á þeim líkönum sem verða þróuð fyrir innleiðingu IFRS 9. 
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8 Líkan til að reikna út breytingu á og næmni virðisrýrnunar 

8.1 Forsendur líkans 

Eins og sjá má af umfjöllun í kafla 7 þá eru margir þættir sem þarf að taka með í reikninginn til að 

meta virðisrýrnun fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði samkvæmt IFRS 9. Jafnframt er ljóst að 

útreikningar byggðir á útgefnum upplýsingum í ársreikningum og stoðar 3 skýrslum verða aldrei 

nema gróf nálgun á þeim niðurstöðum sem bankarnir koma til með að þurfa að reikna sig að. Það 

er bæði vegna þess að sýnileiki og sundurliðun opinberra upplýsinga er ekki nægjanleg og ekki 

síður vegna þess að talsvert svigrúm er til túlkunar á staðlinum, til dæmis á því hvað teljast 

verulega auknar líkur á vanefnd. Einnig er illmögulegt að meta hvernig líkön, sem á eftir að þróa, 

til að meta líkur á vanefnd og tap að gefinni vanefnd út frá framtíðarvæntingum, koma til með að 

líta út. Því er mikilvægt að lýsa vel forsendum allra líkana sem notuð eru til að reikna/meta 

virðisrýrnun. 

Þar sem upplýsingar í ársreikningum bankanna þriggja um virðisrýrnun fjáreigna á afskrifuðu 

kostnaðarverði byggja eingöngu á orðnu tapi samkvæmt skilgreiningu í IAS 39, þá verður að horfa 

til upplýsinga í stoðar 3 skýrslum bankanna sem fjalla meðal annars um hvernig vænt útlánatap 

er reiknað. Því miður er framsetning upplýsinga um virðisrýrnun í ársreikningum ekki auðveldlega 

samræmanleg við framsetningu á væntu útlánatapi í stoðar 3 skýrslum.  

8.2 Sundurliðun á eignasafni 

Í líkaninu eru þær fjáreignir sem færðar eru á afskrifuðu kostnaðarverði brotnar niður í 

„eignaígildi“ í nokkrum skrefum45. Hvert eignaígildi stendur þannig fyrir hluta eignasafns sem 

hefur sömu eiginleika, t.d. hvað varðar tap að gefinni vanefnd, tapshlutfall við vanefnd og líftíma. 

Með þessum hætti er svo hægt að reikna vænt útlánatap fyrir hvert eignaígildi. Hægt er að líta 

svo á að hvert eignaígildi samsvari einu útláni, sem ber fasta óverðtryggða vexti og er greidd ein 

föst afborgun ásamt vöxtum í lok hvers árs af líftíma lánsins.  

  

                                                           

45 Hér er ekki farið eftir staðlaðri aðferðafræði, enda  er höfundi ekki kunnugt um að slík aðferðafræði 

sé til, heldur reynir höfundur að hámarka upplýsingagildi með sundurliðun eins og kostur er út frá útgefnum 

upplýsingum og lágmarka „forsendubrest“ með því að sundurliða samt hóflega mikið.  
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Skrefin eru eftirfarandi: 

1. Bókfært virði fjáreigna og virðisrýrnun þeirra eru brotin niður á tegundir mótaðila 

(viðskiptavina) eftir því sem útgefnar upplýsingar gefa tilefni til. 

2. Fjáreignir í vanefnd sem eru sértækt virðisrýrðar samkvæmt IAS 39 eru gerðar að sér 

eignaígildum, einu fyrir hverja tegund mótaðila,  sem eru sett á stig 3. 

3. Fjáreignir sem eru ekki í vanefnd en samt sértækt virðisrýrðar eru gerðar að sér 

eignaígildum, einu fyrir hverja tegund mótaðila, sem eru sett á stig 3 (á aðeins við um 

Landsbankann). 

4. Fjáreignum sem ekki eru sértækt virðisrýrðar og eru í vanskilum er skipt niður í þrjá flokka 

eignaígilda, með lága útlánaáhættu fyrir 1 til 30 daga vanskil (ekki tekin afstaða til stigs), 

aukna útlánaáhættu fyrir 31 til 90 daga vanskil (sett á stig 2) og vanefnd ef vanskil eru yfir 

90 daga (sett á stig 3). 

5. Fjáreignum á stigi 2 er deilt niður á lánshæfisflokka eftir hlutfalli eigna sem eru í hverjum 

flokki. 

6. Öðrum fjáreignum (hvorki sértækt virðisrýrðum né í vanskilum) er skipt í eignaígildi eftir 

tegundum mótaðila, ekki er tekin afstaða til stigs. 

7. Eignaígildum sem er ekki búið að setja á stig er skipt niður í smærri eignaígildi samkvæmt 

lánshæfisflokkum í réttu hlutfalli við stærð lánshæfisflokka. Eignaígildi með „góða“ 

lánshæfiseinkunn eru sett á stig 1 og eignaígildi með „slæma“ lánshæfiseinkunn eru sett 

á stig 2. 

8. Eignaígildum á stigum 1 og 2 er skipt niður í minni eignaígildi  samkvæmt líftímaprófíl sem 

endurspeglar hversu hátt hlutfall fjáreigna hefur tiltekinn líftíma. 

8.3 Uppstilling á lánshæfisflokkum 

Allir bankarnir nota lánshæfisflokka samkvæmt eigin skilgreiningum til að flokka hvert bil af líkum 

á vanefnd í tiltekinn lánshæfisflokk. Þetta er nauðsynlegt til að einfalda meðhöndlun, útreikninga 

og upplýsingagjöf. Einnig er nauðsynlegt að skilgreina einkennandi (meðal) líkur á vanefnd fyrir 

hverja lánshæfiseinkunn til einföldunar útreikninga. Þessar einkennandi líkur er hægt að hugsa 

sem vegið (með stærð eigna) meðaltal af líkum á vanefnd innan hvers lánshæfisflokks46. Ekki eru 

                                                           

46 Hér er rétt að nefna að til er aðferðafræði sem nefnist WARF (Weighted Average Rating Factor) sem 

snýst um að finna meðal lánshæfiseinkunn fjáreigna í eignasafni með því að taka jafnframt líftíma með í 

reikninginn. Ekki verður fjallað frekar um WARF hér. 
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forsendur til að reikna vegið meðaltal með þessum hætti út frá birtum gögnum svo sú nálgun sem 

beitt er hér er einfaldlega að reikna meðaltal af efri og neðri mörkum á líkum á vanefnd fyrir hverja 

lánshæfiseinkunn. Skekkjan sem hlýst af þessu er væntanlega mest í verstu lánshæfis-

einkunnunum, þar sem bilið er breitt og líklegt að vegið meðalgildi sé talsvert lægra en miðgildi 

bilsins. Til að reyna að bregðast við þessari skekkju eru líkur á vanefnd í verstu lánshæfisflokkum 

Landsbankans og Arion banka metnar handvirkt,  út frá á upplýsingum sem bankarnir setja fram í 

stoðar 3 skýrslum í tengslum við samanburð á spám líkana um fjölda vanefnda og vanefndum sem 

raunverulega urðu (Arion banki, 2015c, myndir 4.14 og 14.15; Landsbankinn, 2015c, bls. 53). Báðir 

bankarnir setja þennan samanburð fram fyrir tvær tegundir mótaðila og er nokkur munur á 

niðurstöðum fyrir mismunandi tegundir mótaðila. Sem málamiðlun eru hér einkennandi líkur á 

vanefnd fyrir versta lánshæfisflokk (fyrir utan vanefnd) hjá Arion banka, CCC-, settar sem 50% (um 

það bil 55% fyrir einstaklinga og 45% fyrir fyrirtæki). Í tilfelli Landsbankans eru líkur á vanefnd fyrir 

lánshæfisflokk settar sem 30% (fyrirtæki um það bil 25% og einstaklingar um 35%). Munurinn á 

milli bankanna skýrist væntanleg helst af því að upplausnin er hærri í lánshæfisflokkun Arion 

banka. Þessi gildi eru notuð í stað miðgilda bilanna sem sem lánshæfiseinkunnirnar spanna, sem 

eru 65,5% hjá Arion banka og 59% hjá Landsbankanum. 

Skilgreiningar á lánshæfisflokkum eru ólíkar á milli bankanna þriggja. Einnig vekur athygli að 

Íslandsbanki notar þrjár mismunandi skilgreiningar á lánshæfisflokkum eftir eðli viðskiptavina. 

Skilgreiningar bankanna á lánshæfisflokkum má sjá í töflunum hér að neðan. 

Tafla 8. Skilgreining Landsbankans á lánshæfiseinkunnum. (Landsbankinn, 2015c)47 

Neðri  mörk Efri  mörk

10 AAA/AA+/AA/AA- 0,00 0,04 0,02

9 A+/A/A- 0,04 0,10 0,07

8 BBB+ 0,10 0,21 0,16

7 BBB/BBB- 0,21 0,46 0,34

6 BB+/BB 0,46 0,99 0,73

5 BB- 0,99 2,13 1,56

4 B+ 2,13 4,54 3,34

3 B 4,54 9,39 6,97

2 B- 9,39 18,42 13,91

1 CCC/C 18,42 100,00 30,00

Einkunn S&P flokkar

Líkur á  vanefnd (%)
Reiknaðar 

einkennandi  

l íkur

 

                                                           

47 Sjá blaðsíðu 37 í stoðar 3 skýrslu Landsbankans, dálkur lengst til hægri er viðbót höfundar. Athugið að 

einkunnin 0 er einnig notuð og á við þá sem þegar eru í vanefnd. Landsbankinn setur ekki fram einkennandi 
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Tafla 9. Skilgreiningar Íslandsbanka á lánshæfiseinkunnum. (Íslandsbanki, 2015c)48 

Áhættustig Einkunn Stór fyri rtæki Líti l  fyri rtæki Einstakl ingar

1 0,3 0,2 0,1

2 0,4 0,4 0,2

3 0,8 0,8 0,3

4 1,3 1,7 0,5

5 2,3 2,7 1,3

6 4,1 5,0 2,5

7 7,1 8,5 5,3

8 12,5 17,0 10,6

Hátt 9 21,8 41,1 32,0

Lágt

Meðal

Aukið

Einkennandi  l íkur á  vanefnd (%)

 

                                                           

líkur fyrir hverja einkunn. Hún er því reiknuð sem meðaltal efri og neðri marka nema einkunn 1 sem er 

metin handvirkt. 

48 Sjá skilgreiningu á blaðsíðu 24 í stoðar 3 skýrslu Íslandsbanka. Íslandsbanki skilgreinir þrjú líkön og 

setur einungis fram einkennandi líkur á vanefnd fyrir hverja lánshæfiseinkunn, ekki efri og neðri mörk eða 

tengingu við t.d. S&P (Standard & Poor‘s) einkunnir. Einkunn 10 er notuð fyrir viðskiptavini sem þegar eru í 

vanefnd. 
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Tafla 10. Skilgreining Arion banka á lánshæfiseinkunnum. (Arion banki, 2015c) 49 

Líkur á  vanefnd (%)

Áhættustig Einkunn Neðri  mörk Efri  mörk

A+ 0,00 0,07 0,04

A 0,07 0,11 0,09

A- 0,11 0,17 0,14

BBB+ 0,17 0,26 0,22

BBB 0,26 0,41 0,34

BBB- 0,41 0,64 0,53

BB+ 0,64 0,99 0,82

BB 0,99 1,54 1,27

BB- 1,54 2,40 1,97

B+ 2,40 3,73 3,07

B 3,73 5,80 4,77

B- 5,80 9,01 7,41

CCC+ 9,01 31,00 20,01

CCC- 31,00 99,99 50,00

5 DD 100,00 100,00 100,00

Reiknaðar 

einkennandi  

l íkur

1

2

3

4

 

Best væri ef hægt væri að vinna með einungis eina skilgreiningu á lánshæfiseinkunnum í 

framhaldinu til einföldunar. Því miður er það ekki raunhæft þar sem að framsetning bankanna á 

þessum upplýsingum er ekki nægilega einsleit, sér í lagi varðandi sundurliðun á fjáreignum niður 

á tilteknar lánshæfiseinkunnir. Sem dæmi brýtur Landsbankinn þessar upplýsingar niður á 

einkunnir og áhættustig á meðan hinir tveir nota eingöngu áhættustig fyrir þessa sundurliðun. Í 

tilfelli Landsbankans og Arion banka eru ekki aðgengilegar upplýsingar um einkennandi líkur á 

vanefnd fyrir hvert áhættustig. Jafnframt eru skilgreiningar á einstökum lánshæfiseinkunnum ekki 

samræmanlegar á milli bankanna þriggja. 

Eins og áður segir er til einföldunar gert ráð fyrir að skilgreiningar á lánshæfiseinkunnum 

haldist fastar yfir tíma.   

8.4 Mat á líkum á vanefnd á næstu 12 mánuðum  

Besta mat sem er í boði á 12 mánaða líkum á vanefnd eru einkennandi líkur fyrir 

lánshæfisflokkana eins og þær eru settar fram hér að ofan. Gert er ráð fyrir að þessar líkur á 

vanefnd séu ásættanleg nálgun á þeim líkum á vanefnd sem bankarnir munu reikna út þegar þeir 

                                                           

49 Sjá blaðsíðu 42 í stoðar 3 skýrslu Arion, dálkur lengst til hægri er viðbót höfundar. Arion birtir efri og 

neðri mörk, einkennandi líkur á vanefnd eru því reiknaðar sem  meðaltal efri og neðri marka, nema einkunn 

CCC- sem er metin handvirkt. Einkunnin DD þýðir að viðskiptavinur er í vanefnd. 
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undirbúa innleiðingu á IFRS 9. Það er að segja að þessar líkur á vanefnd séu ásættanleg nálgun á 

líkum á vanefnd samkvæmt punktstöðulíkönum sem taka tillit til framtíðarvæntinga. 

Í líkaninu verða gerða tilraunir með að hliðra einkennandi líkum upp og niður til að athuga áhrif 

hugsanlegs endurmats á 12 mánaða líkum á vanefnd við innleiðingu IFRS 9. Einnig verður prófað 

að færa eignir (sem eru ekki í vanefnd) bæði upp og niður um einn lánshæfisflokk. 

8.5 Mat á tapshlutfalli að gefinni vanefnd 

Tapshlutfall að gefinni vanefnd er einn af þremur þáttum sem þarf að meta til að reikna vænt 

útlánatap. Íslandsbanki og Arion banki virðast beita svipuðum aðferðum við að meta og gera grein 

fyrir þessum þætti. Hins vegar birtir Landsbankinn ekki tapshlutföll að gefinni vanefnd í samhengi 

við útreikning á virðisrýrnun út frá væntu útlánatapi. Í stað þess birtir bankinn tapshlutföll í 

samhengi við útreikning á eiginfjárþörf50. Hlutföll Landsbankans eru talsvert hærri en þau hlutföll 

sem Íslandsbanki og Arion banki birta og jafnframt er flokkun þeirra með öðrum hætti. 

Það er einnig athyglisvert að mat Arion banka á tapshlutföllum að gefinni vanefnd er 

umtalsvert hærra en mat Íslandsbanka, eða 50%, 161% hærra fyrir einstaklinga og 43% fyrir lítil 

fyrirtæki, sjá töflu 11. Eins og sjá má af niðurstöðum næmnigreiningar á mynd 4 er hægt að gefa 

sér að þessi mikli munur hafi talsverð áhrif niðurstöður á mati á virðisrýrnun fyrir bankana tvo. 

Munurinn er hins vegar tiltölulega lítill fyrir stór fyrirtæki. Í líkaninu verða notuð tapshlutföll að 

gefinni vanefnd fyrir viðkomandi banka. En þar sem þau hlutföll sem Landsbankinn birtir eru sett 

fram með allt öðrum hætti og eru jafnframt mun hærri en tapshlutföll hinna bankanna í flestum 

tilfellum er einnig prófað að reikna virðisrýrnun fyrir Landsbankann út frá samræmdum 

tapshlutföllum að gefinni vanefnd, það er meðaltölum af hlutföllum hinna bankanna tveggja. 

Í líkaninu er tapshlutfall að gefinni vanefnd skalað upp og niður til að athuga áhrif hugsanlegs 

endurmats á þessu hlutfalli við innleiðingu IFRS 9. 

                                                           

50 „Tap að gefnum vanefndum (LGD) miðað við grunn-innramatsaðferð (e. Foundation IRB) er notað við útreikning á eiginfjárþörf og við 

áhættustjórnun. Bankinn hefur einnig innleitt innri mælingu á tap að gefnum sem notað er við mat á virðisrýrnun.“(Landsbankinn, 2015a, 
Skýring 47) 
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Tafla 11. Tapshlutföll að gefinni vanefnd – Landsbankinn samræmdur. 51 

Ís lands-

banki Arion

Landsbankinn 

samræmt

Mat Arion banka er 

hærra  en Ís lands-

banka sem nemur 

Einstakl ingar - 

fasteignalán 4% 6% 5,0% 50,0%

Einstakl ingar - 

kaupleiga 6%

Einstakl ingar - 

annað 18% 47% 32,5% 161,1%

Líti l  fyri rtæki 14% 20% 17,0% 42,9%

Stór fyri rtæki 13% 14% 13,5% 7,7%  

Tafla 12. Tapshlutföll að gefinni vanefnd - Landsbankinn52. 

Landsbankinn

Útlánastofnanir 45,0%

Opinberi r aði lar 44,4%

Einstakl ingar 31,1%

Fyri rtæki 42,7%

Hei ld 39,3%  

8.6 Mat á áhættuskuldbindingu við vanefnd 

Áhættuskuldbinding við vanefnd er skilgreind í kafla 5.3. Líkt og í innramatsaðferð Basel III er 

áhættuskuldbinding þess hluta fjáreigna sem eru í efnahagsreikningi brúttó bókfært virði 

fjáreigna. Erfiðara er að leggja mat á þann hluta sem stendur utan efnahagsreiknings. 

Áhættuskuldbinding utan efnahagsreiknings getur verið lánsloforð, yfirdráttarheimild eða 

samsvarandi skuldbinding sem er svo margfölduð með breytistuðli til að meta hversu hátt hlutfall 

skuldbindingarinnar er líklegt til að vera ádregið (orðið að fjáreign) þegar kemur til vanefndar. 

Breytistuðullinn 0 gildir t.d. fyrir eftirfarandi tegundir skuldbindinga: 

a. Ónotaðar lánsheimildir (ónotaðar yfirdráttarheimildir, skuldbindingar um að lána, 

kaupa verðbréf, afla trygginga eða samþykkis á víxla) sem hægt er að segja upp 

skilyrðislaust án fyrirvara hvenær sem er eða sem ógildast sjálfkrafa vegna minnkandi 

lánstrausts lántakanda, og 

b. aðrir liðir með litla áhættu. 

   (Fjármálaeftirlitið, 2007b, grein 8.4) 

                                                           

51 (Íslandsbanki, 2015c, tafla 4.4) og (Arion banki, 2015c, tafla 4.17) 

52 (Landsbankinn, 2015c, bls. 27)  
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Þetta á sér í lagi við um greiðslukortaheimildir þar sem útgefendur korta geta innkallað þau án 

skýringa og þar með sagt upp heimildum. Í sömu grein kemur fram að beita á breytistuðlinum 0,5 

á skuldbindingar sem gilda styttra en eitt ár.  

Með því að skoða upplýsingar um áhættuskuldbindingar í stoðar 3 skýrslum bankanna er hægt 

að áætla hversu háu hlutfalli af fjáreignum (á efnahagsreikningi) er eðlilegt að bæta við til að 

endurspegla áhættuskuldbindingu utan efnahags, sjá töflu 13. 

Tafla 13. Áhættuskuldbinding utan efnahagsreiknings sem hlutfall af fjáreignum.53 

Ís landsbanki Arion Landsbankinn 

Fjármálafyri rtæki 0,10% 0,02% 0,50%

Opinberir aði lar - - 99,85%

Einstakl ingar - 

fasteignalán 0,00% 1,58% 1,00%

Einstakl ingar - annað 5,52% 23,08% 25,00%

Sjávarútvegsfyri rtæki - - 18,07%

Byggingariðnaður - - 29,95%

Fyrirtæki 4,39% 18,18% 22,00%  

Í líkaninu er hægt að skala þetta hlutfall upp og niður til að endurspegla áhrif þess að umfang 

áhættuskuldbindinga utan efnahags (eftir breytistuðla) aukist eða minnki. Rétt er að taka fram að 

fjárhæð áhættuskuldbindingar utan efnahags er haldið óbreyttri út líftíma viðkomandi eigna-

ígildis, með öðrum orðum er gert ráð fyrir að skuldbinding til lánveitingar haldist óbreytt út líftíma 

þrátt fyrir að fjáreign í efnahagsreikningi greiðist niður. 

8.7 Mat á líkum á færslu milli lánshæfisflokka  

Allir bankarnir tilgreina í stoðar 3 skýrslum sínum hvernig eignir hafa færst á milli lánshæfisflokka 

og þar með hvernig vegnar meðallíkur á vanefnd þróast yfir eignasafnið og hversu stöðug 

útlánagæðin eru. Rétt gæti verið að nota þessar upplýsingar til að spá fyrir um framtíðartilfærslu 

á milli lánshæfisflokka og þar með hvernig skipting fjáreigna á milli lánshæfisflokka breytist yfir 

tíma. Hér er valið líta fram hjá þessum þætti, annars vegar vegna þess flækjustigs sem bætist við 

reiknilíkanið og hins vegar vegna þess að upplýsingar um tilfærslu á milli lánshæfisflokka eins og 

þær eru í ársreikningum og stoðar 3 skýrslum fyrir árið 2014 endurspegla uppsveiflu í hagkerfinu 

og eru ekki spá um framtíðartilfærslu. Beiting þessara upplýsinga myndi því leiða til of jákvæðra 

niðurstaðna til lengri tíma litið. Því er hér gert ráð fyrir að fjáreignir hafi sömu lánshæfiseinkunn 

út líftíma þeirra og þar með að líkur á vanefnd haldist einnig óbreyttar út líftímann. 

                                                           

53 (Íslandsbanki, 2015c, tafla 4.44), (Landsbankinn, 2015c, bls. 94) og (Arion banki, 2015c, tafla 3.4). 
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8.8 Mat á skiptingu eigna á milli lánshæfisflokka 

Þar sem að lánshæfisflokkur sem fjáreign fellur í segir til um hvaða líkur á vanefnd á að nota er 

nauðsynlegt að skipta eignasafninu niður á lánshæfisflokka með eins mikilli nákvæmni og 

forsendur eru til. 

Af bönkunum þremur þá er einna best að vinna með þær upplýsingar sem Landsbankinn birtir 

hvað þetta varðar, þar sem hann dregur fjáreignir saman á einstakar lánshæfiseinkunnir í stað 

nokkurra sem mynda saman „áhættustig“ hjá hinum tveimur. Fyrir Íslandsbanka og Arion banka 

þurfti því að skipta eignum á hverju áhættustigi niður á þær lánshæfiseinkunnir sem féllu innan 

viðkomandi stigs. Var þetta gert myndrænt með því að teikna upp dreifingu eigna yfir líkur á 

vanefnd (á logaritmískum skala) og hlutfalli eigna á hverju áhættustigi dreift á viðkomandi líkur á 

vanefnd með það að markmiði að dreifingin (á hlutfalli fjáreigna fyrir hverjar líkur á vanefnd) líktist 

sem mest „lognormal“ dreifingu.   

8.9 Mat á meðallíftíma fjáreigna 

Til að geta reiknað vænt útlánatap yfir líftíma fjáreignar þarf helst að hafa aðgang að upplýsingum 

um samningsbundið greiðsluflæði hennar. Ástæðan fyrir þessu verður ljós ef jafna 4 er skoðuð. 

Eina leiðin til að leggja rétt mat á áhættuskuldbindingu við vanefnd á ári t er að hafa upplýsingar 

um hversu stór hluti fjáreignarinnar á að vera útistandandi á þeim tíma, eða með öðrum orðum, 

að vita hversu mikið af samningsbundnum greiðslum á að hafa verið innt af hendi fyrir tíma t. Þar 

sem upplýsingar um greiðsluflæði liggja ekki fyrir er hér unnið með þá nálgun að brjóta 

eftirstöðvar niður á ár út líftíma fjáreigna í eignasafninu samkvæmt líftímagreiningu á 

eftirstöðvum úr ársreikningum og stoðar 3 skýrslum. Því miður er þessi sundurliðun mjög gróf í 

ársreikningum bankanna og í þessu samhengi má í raun tala um að eftirstöðvar séu settar í þrjár 

fötur: ár eða minna, 1-5 ár og 5 ár eða meira. Til þess að gera útreikningana í líkaninu aðeins 

áhugaverðari er fjáreignum deilt niður eftir áætluðum líftíma eftirstöðva. Þetta áætlaða niðurbrot 

fjáreigna yfir líftíma byggir á þeirri forsendu að uppsafnað virði eignasafnsins hækki logaritmískt 

frá eins árs líftíma til hámarkslíftíma, eða með öðrum orðum að virði þess hluta eignasafnsins sem 

fellur á hvern líftíma minnki samkvæmt veldishnignun yfir vaxandi líftíma. Þessi forsenda er 

auðvitað mjög sterk og tekur ekki tillit til þess að dreifing fjáreigna yfir líftíma er mismunandi eftir 

eðli mótaðila og afurða, en þar sem gögnin eru af skornum skammti er þetta það sem er í boði. 

Á mynd Error! Reference source not found. má sjá eftirfarandi upplýsingar settar fram fyrir 

ankana þrjá, (i) mælipunkta úr ársreikningum, þar sem hver mælipunktur er staðsettur á 

hámarkslíftíma þeirrar fötu sem hann endurspeglar (í tilfellinu 5 ár eða meira er gert ráð fyrir 40 
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ára hámarkslíftíma, samanber fasteignalán til einstaklinga), (ii) óskorðað logaritmískt aðhvarf 

(trend line) til samanburðar og (iii) brúunarferilinn sem notaður er í reiknilíkaninu. 

Þar sem mælipunktarnir eru í raun líka skorður er hér valin sú leið að útbúa þessa brúunarferla 

handvirkt, þannig að þeir beri sem mestan svip af logaritmísku aðhvarfi og séu þannig nálgun á 

skorðuðu logaritmísku aðhvarfi. Rétt er að benda á að í tilfelli Landsbankans eru eftirstöðvar birtar 

án núvirðingar, sem skýrir af hverju ferill Landsbankans er mun hærri en hinna tveggja. Einnig er 

rétt að taka fram að lánastofnanir eru ekki inni í þessum eftirstöðvum, sem skýrir lítinn mun á 

heildartölum Íslandsbanka og Arion banka. Sér ferlar voru skilgreindir fyrir lánastofnanir en það 

er nánast formsatriði þar sem mikill meirihluti útlána til lánastofnana er með minni líftíma en eitt 

ár. 

 

Mynd 3. Brúun á eftirstöðvagreiningu.54 

                                                           

54 Sjá (Arion banki, 2015c) tafla 4.7, (Íslandsbanki, 2015a) skýring 70 og (Landsbankinn, 2015a) skýring 

75 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

M
ill

ja
rð

ar
 k

ró
n

a

Ár

Uppsafnaðar eftirstöðvar eftir árum

Arion - Útlán til viðskiptavina, uppsafnað Íslandsbanki - Útlán til viðskiptavina - uppsafnað

Landsbankinn - Útlán til viðskiptavina, uppsafnað Arion - brúað uppsafnað

Íslandsbanki - brúað uppsafnað Landsbankinn - brúað uppsafnað

Óskorðað log aðhvarf Arion Óskorðað log aðhvarf Íslandsbanki

Óskorðað log aðhvarf Landsbankinn
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8.10 Mat á virkum vöxtum  

Í kafla 7.2 er lýst hvernig meta megi virka vexti út frá bókfærðu virði fjáreignaflokka annars vegar 

og bókfærðum vaxtatekjum hins vegar. Á þessari nálgun er nokkrir gallar. Í fyrsta lagi er gert ráð 

fyrir að bókfært virði fjáreigna haldist óbreytt yfir þann tíma sem bókfærðar vaxtatekjur eiga við 

um. Hægt væri að bæta úr þessu að hluta með því að skoða árshlutauppgjör. Ekki er farið út í það 

hér.  

Því miður er litlar upplýsingar að finna í ársreikningum og stoðar 3 skýrslum um sundurliðun á 

bókfærðum vaxtatekjum. Fyrir útlán (sem eru uppistaðan í fjáreignum sem eru færðar á afskrifuðu 

kostnaðarverði) er einungis birt sundurliðun niður á rekstrareiningar en ekki á tegundir mótaðila 

eða tegundir útlána. Ekki bætir úr skák að Arion banki og Íslandsbanki aðgreina ekki vaxtatekjur 

vegna útlána til lánastofnana annars vegar og útlána til annarra viðskiptavina hins vegar. Eðlilegt 

er að gera ráð fyrir því að vextir af útlánum til lánastofnana séu lægri en vextir af útlánum til 

annarra viðskiptavina og því væri gagnlegt ef tekjur af þessum tveimur flokkum fjáreigna væri 

aðgreindar. 

Landsbankinn gerir sérstaklega grein fyrir vaxtatekjum af útlánum til lánastofnana. En þær 

valda nokkrum heilabrotum. Bókfærðar vaxtatekjur af útlánum til lánastofnana eru sem sagt 442 

milljónir, af bókfærðu virði útlána sem nemur 67.916 milljónum. Með aðferðinni sem er lýst hér 

að ofan þýðir það að virkir vextir af þessum fjáreignum eru aðeins 0,65%. Samkvæmt 

útreikningum höfundar voru meðal REIBOR vextir til eins mánaðar árið 2014 5,66%. Hugsanleg 

skýring á þessu misræmi er að meðal bókfært virði útlána yfir árið sé mun lægra en fram kemur í 

uppgjörum. Aðrar skýringar sem höfundur kemur ekki auga á geta að sjálfsögðu einnig skýrt þetta 

lága mat á virkum vöxtum.  

Til upprifjunar þá er ástæðan fyrir því að nauðsynlegt er að meta virka vexti að þeir eru notaðir 

til að núvirða vænt útlánatap. Mun sennilegra er að rétt sé að núvirða vænt útlánatap af útlánum 

til lánastofnana miðað við 5,66% vexti heldur en 0,65% vexti í ljósi vaxtastigs á Íslandi. Þar sem 

vænt útlánatap af útlánum til fjármálastofnana er mjög lítið og líftími þeirra tiltölulega stuttur þá 

eru áhrif skekkju í virkum vöxtum af þessum útlánum lítil í sjálfu sér.  

Meiri hætta er hins vegar á skekkju vegna hugsanlegs ofmats á þeim hluta bókfærðra 

vaxtatekna sem tilheyra útlánum til lánastofnana og þar af leiðandi vanmats á bókfærðum 

vaxtatekjum af útlánum til annarra viðskiptavina og samsvarandi vanmats á virkum vöxtum. 

Með öðrum orðum og í ljósi ofanritaðs þá hefur höfundur efasemdir um að nota eigi sömu 

vaxtaprósentu til að núvirða vænt útlánatap af útlánum til lánastofnana annars vegar og hins 

vegar til að leggja mat á hlutdeild útlána til lánastofnana í bókfærðum vaxtatekjum af útlánum. 
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Í tilfelli Landsbankans væri eðlilegt að nota 5,66% virka vexti til núvirðingar og 0,65% til að 

reikna hlutdeild í bókfærðum vaxtatekjum. Höfundur sér þann kost skástan að beita sömu aðferð 

á hina bankana tvo.  

Með þessari aðferð er hægt að leggja mat á virka vexti sem eiga við öll útlán til annarra 

viðskiptavina. Virkir vextir fyrir útlán til annarra viðskiptavina eru þá metnir sem 6,3% fyrir 

Landsbankann, 6,9% fyrir Íslandsbanka og 6,8% fyrir Arion banka. 

Annar valkostur gæti verið að nota sömu virku vexti fyrir alla þrjá bankana. Sem yrðu þá 

væntanlega 6,3%. Mismunurinn á vöxtunum úr þessum tveimur aðferðum er um 10%. Eins og sjá 

má af næmnigreiningu í kafla 8.16 eru áhrif 10% breytingu á virkum vöxtum um það bil 0,5% 

breytingu á reiknaðri virðisrýrnun. 

Hér verður fyrri aðferðin notuð og núvirt með 5,7% virkum vöxtum fyrir lánastofnanir og útlán 

til annarra viðskiptavina með 6,3%, 6,9% og 6,8% eftir bönkum.  

Ekki eru forsendur til aðgreiningar á ávöxtunarkröfu fyrir óverðtryggðar eignir annars vegar og 

verðtryggðar hins vegar. Því er litið svo á að allar fjáreignir skuli núvirðast miðað við 

nafnávöxtunarkröfu (séu óverðtryggðar) og þar með þarf ekki heldur að taka tillit til áhrifa 

verðbólgu.  

8.11 Mat á skiptingu eigna á milli stiga 1 til 3 

Í líkaninu er skipting milli stiga 1 og 2 eingöngu byggð á líkum á vanefnd. Tvær flokkunarreglur 

eru notaðar, annars vegar afslöppuð og hins vegar ströng. Í seinna tilfellinu (ströng flokkun) er 

miðað við að eignir með líkur á vanefnd undir 1%55 séu á stigi 1 og aðrar eignir (sem ekki eru í 

vanefnd) á stigi 2. Í fyrra tilfellinu (afslöppuð flokkun) er miðað við að eignir í þeim lánshæfisflokki 

sem hefur lægstu líkur á vanefnd yfir 1% falli einnig í stig 1. Talsverður munur á lánshæfisflokkun 

bankanna þriggja veldur einhverju misræmi í skiptingu eigna á milli stiga 1 og 2. 

Á stig 3 fara ígildi fjáreigna sem teljast vera í vanefnd vegna þessa að: 

                                                           

55 Rökstuðningur fyrir því að nota 1% líkur á vanefnd sem viðmiðun fæst til dæmis með því að skoða 

upplýsingar um meðalfjölda vanefnda fyrirtækja með lánshæfiseinkunn frá Fitch Ratings yfir tíma (Fitch 

Ratings, 2015, bls. 7). Ef horft er á meðaltöl (yfir tíma) þess fjölda fyrirtækja sem fara í vanefnd ári eftir 

útgáfu lánshæfiseinkunnar má sjá að þau eru: BB+ = 0,77%, BB = 0,66%, BB- = 1,45%, B+ = 1,04%, B = 2,15% 

(athugið að BB- og B+ virðast hafa víxlast, svo er þó ekki, niðurstöðurnar eru þessar). Svo fer það eftir 

viðskiptalíkani hvers banka hvað hann telur vera nægilega góða lánshæfiseinkunn til að lána viðkomandi 

aðila. Hér er unnið út frá því að skilin séu á rólinu BB- til B+ miðað við Fitch, eða með öðrum orðum í 

námunda við 1%. 
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  Fjáreignin telst í vanefnd í ársreikningi og reiknuð er sértæk virðisrýrnun 

 Fjáreignin telst ekki í vanefnd í ársreikningi en samt er reiknuð sértæk virðisrýrnun 
(einungis Landsbankinn) 

 Fjáreignin telst í vanefnd en ekki hefur verið reiknuð sértæk virðisrýrnun. 

8.12 Líkan 

Sjálft reiknilíkanið byggir á þeirri nálgun að brjóta eignasafnið nægilega fínt niður í eignaígildi til 

þess að hægt sé að beita jöfnu 4 þannig að allar forsendur séu þekktar (gefnar). Vænt útlánatap 

yfir líftíma og fyrstu tólf mánuði er reiknað út sérstaklega fyrir hvert eignaígildi og niðurstöður eru 

dregnar saman að nýju. Hægt er að stilla upp sviðsmyndum og er boðið upp á að stýra þeim með 

eftirfarandi aðferðum: 

 Skala viðbótar áhættuskuldbindingu (fyrir utan efnahag) 

 Skala allar líkur á vanefnd 

 Skala öll tapshlutföll að gefinni vanefnd 

 Skala virka vexti 

 Stilla vænt uppgreiðsluhlutfall 

 Hliðra öllum fjáreignum upp eða niður um einn lánshæfisflokk 

Fyrir hverja sviðsmynd er skilað tveimur niðurstöðum, sem miðast við annars vegar afslappaða 

og hins vegar stranga flokkun á milli stiga 1 og 2. 

Íslandsbanki og Arion banki virðast beita mjög sambærilegum aðferðum við útreikning á 

virðisrýrnun og birtingu á forsendum. Landsbankinn er hins vegar frábrugðinn þeim með tvennum 

hætti. Annars vegar reiknar bankinn sértæka virðisrýrnun á fjáreignir sem ekki eru í vanefnd og 

má færa rök fyrir því að bankinn sé búinn að taka stórt skref í átt að IFRS 9 með því. Hins vegar 

birtir bankinn (og beitir því væntanlega í útreikningum) mjög há tapshlutföll að gefinni vanefnd 

samanborið við hina bankana tvo. Sérstaklega á þetta við um fasteignalán með veði í 

íbúðarhúsnæði sem verður að meta sem svo að bankinn telji tapshlutfallið vera 31% (þar sem ekki 

er gerður greinarmunur á tapshlutfalli fyrir ólíkar tegundir útlána til einstaklinga) samanborið við 

6% hjá Arion banka og 4% hjá Íslandsbanka. 
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Höfundur hefur ekki forsendur til að meta hvað geti talist rétt tapshlutföll en til þess að gera 

samanburð raunhæfan þá eru reiknaðar fjórar útgáfur af virðisrýrnun fyrir Landsbankann í 

líkaninu: 

 Landsbankinn - samkvæmt ársreikningi 

 Landsbankinn - staðlað LGD (meðaltal af hinum bönkunum tveimur) 

 Landsbankinn - staðlað LGD og virðisrýrnun (sértæk virðisrýrnun gerð almenn) 

 Landsbankinn - eigið LGD, stöðluð virðisrýrnun 

Útreikningur samkvæmt forsendum í fyrstu útgáfunni skilar að mati höfundar allt of hárri 

niðurstöðu, þar sem annars vegar er verið að tvítelja virðisrýrnun á eignum sem ekki eru komnar 

í vanefnd og reikna vanefnd út frá mjög háum tapshlutföllum. Þriðja útgáfan (stöðluð tapshlutföll 

og virðisrýrnun) skilar samanburðarhæfum niðurstöðum og útgáfa tvö og fjögur taka sitt hvorn 

muninn út úr myndinni. 

8.13 Niðurstöður – eins skiptis áhrif 

Til upprifjunar má sjá í töflu 14 upplýsingar um fjárhæð virðisrýrnunar samkvæmt ársreikningum 

2014 í samhengi við brúttó virði fjáreigna sem gert er ráð fyrir að muni færast á afskrifuðu 

kostnaðarverði samkvæmt IFRS 9 flokkunarreglum. Rétt er að hafa í huga að mismikil útlán 

bankanna þriggja til lánastofnana (sem eru ekki virðisrýrð samkvæmt ársreikningum) skekkja mat 

á hlutfalli virðisrýrnunar samkvæmt IAS 39. Sem dæmi eru útlán Íslandsbanka til lánastofnana í 

árslok 2014 35 milljarðar króna en 108 milljarðar hjá Arion banka. 

Tafla 14. Virðisrýrnun samkvæmt IAS 39. 

Banki

Brúttó bókfært 

virði fjáreigna á 

afskrifuðu 

kostnaðarverði

Virðis-

rýrnun 

samkvæmt 

IAS 39

Hlutfall 

virðisrýrnunar 

samkvæmt IAS 39 

af brúttó 

bókfærðu virði 

Nettó bókfært virði 

fjáreigna á afskrifuðu 

kostnaðarverði 

samkvæmt IAS 39

Arion banki 782.982 26.733 3,4% 756.301

Íslandsbanki 689.630 19.760 2,9% 669.871

Landsbankinn 809.590 41.447 5,1% 768.144  

Til að meta líklega virðisrýrnun samkvæmt reglum IFRS 9 er virðisrýrnun reiknuð fyrir þrjár 

sviðsmyndir, sjá töflu 15. Í töflunni má sjá að grunnsviðsmynd byggir á ósköluðum gögnum 

dregnum úr ársreikningum og stoðar 3 skýrslum að viðbættri ágiskun á vænt uppgreiðsluhlutfall 

á ári hverju. Í sviðsmyndinni neikvætt útlit eru allir stikar skalaðir í þá átt sem skilar hærri fjárhæð 

virðisrýrnunar og ekki er gert ráð fyrir neinni uppgreiðslu fyrir samningsbundna gjalddaga og loks 
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er skilgreind sviðsmyndin jákvætt útlit þar sem allir stikar eru skalaðir þannig að framlag þeirra til 

fjárhæðar virðisrýrnunar er til lækkunar, uppgreiðsluhlutfall er það sama og í grunnsviðsmynd. 

Tafla 15. Sviðsmyndir til grundvallar útreiknings á virðisrýrnun samkvæmt IFRS 9. 

Sviðsmynd

Skölun á hlutfalli 

fjáreigna sem 

bætist við utan 

efnahags

Skölun á 

líkum á 

vanefnd

Skölun á taps-

hlutfalli að 

gefinni 

vanefnd

Skölun á 

ávöxtunar-

kröfu

Vænt 

hlutfall/ líkur 

á uppgreiðslu 

á hverju ári

Neikvætt útlit 1,5 1,2 1,2 0,9 0%

Grunnsviðsmynd 1,0 1,0 1,0 1,0 5%

Jákvætt útlit 0,5 0,8 0,8 1,1 5%  

Niðurstöðurnar má sjá í töflu 16. Þær benda til þess að bókfærð virðisrýrnun hjá bæði Arion 

banka og Íslandsbanka hefði þurft að vera 17% til 72% hærri en hún var samkvæmt ársreikningum 

fyrir árið 2014. Miðað við grunnsviðsmynd er um að ræða um það bil 38% hækkun hjá Arion banka 

og 35% hækkun hjá Íslandsbanka. Hlutfall virðisrýrnunar af brúttó bókfærðu virði er 60 til 120 

punktum hærra fyrir Arion banka en Íslandsbanka. Þar af koma 50 punktar beint úr þeim mismun 

sem er á virðisrýrnun hjá bönkunum tveimur samkvæmt IAS 39. Það sem stendur eftir af þessum 

mun skýrist að mestu af því að tapshlutfall að gefinni vanefnd er umtalsvert hærra hjá Arion banka 

en Íslandsbanka.  

Sérstaða Landsbankans samkvæmt þessum niðurstöðum er augljós. Miðað við þær forsendur 

sem áður er lýst, það er að segja að breyta sértækri virðisrýrnun á fjáreignum sem ekki eru í 

vanefnd í almenna virðisrýrnun og skipta þeim tapshlutföllum sem lesa má úr ársreikningi út fyrir 

meðaltöl af tapshlutföllum hinna bankanna tveggja, þá verður ekki annað séð en að svigrúm hefði 

verið fyrir Landsbankann að lækka bókfærða virðisrýrnun fyrir árið 2014 um allt að 20%, jafnvel 

þótt IFRS 9 hefði verið beitt.  

Tafla 16. Mat á virðisrýrnun á fjáreignum íslensku bankanna með beitingu IFRS 9. 

Banki Sviðsmynd

Virðisrýrnun 

samkvæmt 

IFRS 9

Nettó bókfært virði 

fjáreigna á 

afskrifuðu 

kostnaðarverði 

samkvæmt IFRS 9

Hlutfall virðis-

rýrnunar 

samkvæmt IFRS 9 

af brúttó bókfærðu 

virði 

Aukning á 

fjárhæð virðis-

rýrnunar með 

beitingu IFRS 9

Hlutfallsleg 

hækkun 

virðis-

rýrnunar

Neikvæð 45.877 736.782 5,9% 19.147 72%

Hlutlaus 36.855 745.804 4,7% 10.124 38%

Jákvæð 31.245 751.414 4,0% 4.514 17%

Neikvæð 32.092 657.619 4,7% 12.332 62%

Hlutlaus 26.615 663.097 3,9% 6.854 35%

Jákvæð 23.199 666.513 3,4% 3.439 17%

Neikvæð 43.025 766.584 5,3% 1.578 4%

Hlutlaus 32.329 777.280 4,0% -9.118 -22%

Jákvæð 26.290 783.319 3,2% -15.158 -37%

Arion banki

Íslandsbanki

Landsbankinn

 

Niðurstaðan fyrir Arion banka og Íslandsbanka er í ágætu samræmi við niðurstöður sem hægt 

er að lesa úr könnun Deloitte, sem er skoðuð betur í næsta kafla. Ef horft er sérstaklega á hlutfall 
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virðisrýrnunar af brúttó virði fjáreigna færðum á afskrifuðu kostnaðarverði sést að Arion banki er 

með áberandi hæsta hlutfall virðisrýrnunar. Ástæðan fyrir þessu er einfaldlega að mat bankans á 

virðisrýrnun fjáreigna sem eru í vanefnd er hærra en hinna bankanna tveggja. Þessi stærð myndar 

svo talsverðan hluta mats á virðisrýrnunarþörf samkvæmt IFRS 9.  

Niðurstaðan fyrir Landsbankann er hins vegar óvænt og er því ástæða til að skoða hver 

niðurstaðan er miðað við að bakka með forsendur um staðlaða virðisrýrnun og tapshlutföll. Í töflu 

17 má sjá þessar niðurstöður. Miðað við að halda sértækri virðisrýrnun á fjáreignum sem ekki eru 

í vanefnd (og dæma þannig þann hluta eignasafnsins á stig 3 samkvæmt forsendum í líkani) og 

reikna með þeim háu tapshlutföllum sem lesa má úr ársreikningi bankans má gera ráð fyrir 

virðisrýrnun hefði verið tæplega 70% hærri en hún var samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2014 og 

að hún hefði verið 8,7% af brúttó bókfærðu virði fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði, að því 

gefnu að IFRS 9 hefði verið beitt. Ef sértæk virðisrýrnun á fjáreignum sem ekki eru í vanefnd er 

meðhöndluð óbreytt samkvæmt ársreikningi, en tapshlutföll samræmd við hina bankana tvo 

mælist þörf fyrir 16% aukningu á virðisrýrnun frá því sem hún var í ársreikningi, upp í 5,9% af 

brúttó bókfærðu virði. Ef þessu er snúið við, meðhöndlun á virðisrýrnun samræmd en 

tapshlutföllum haldið óbreyttum frá því sem lesa má úr ársreikningi benda niðurstöður til að 

virðisrýrnun hefði verið 37% hærri en hún var og þar með um 7% af brúttó bókfærðu virði.  

Til að taka af öll tvímæli þá er það skoðun höfundar að sú aðferð sem samræmir forsendur 

Landsbankans við hina bankana tvo og er lýst hér að ofan skili réttasta matinu á virðisrýrnunarþörf 

Landsbankans miðað við aðrar forsendur og takmarkanir á þeim eins og áður er reifað. Með 

öðrum orðum að niðurstöður í töflu 16 gefi réttasta mynd af virðisrýrnunarþörf Landsbankans 

með beitingu IFRS, 9 að öðru óbreyttu.56 

                                                           

56 Höfundi er ljóst að þessi túlkun er án efa umdeilanleg og býður því lesandanum upp á aðra mögulega 

túlkun, sem er að hinir bankarnir tveir vanmeti virðisrýrnunarþörf í ársreikningum fyrir 2014 og hún hefði 

því verið hærri með beitingu IFRS 9 sem því nemur. 
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Tafla 17. Mat á virðisrýrnun á fjáreignum Landsbankans með beitingu IFRS 9 út frá mismunandi túlkun á 
forsendum. 

Landsbankinn 

mismunandi forsendur Sviðsmynd

Virðisrýrnun 

samkvæmt 

IFRS 9

Nettó bókfært virði 

fjáreigna á 

afskrifuðu 

kostnaðarverði 

samkvæmt IFRS 9

Hlutfall virðis-

rýrnunar 

samkvæmt IFRS 9 

af brúttó bókfærðu 

virði 

Aukning á 

fjárhæð virðis-

rýrnunar með 

beitingu IFRS 9

Hlutfallsleg 

hækkun  

virðis-

rýrnunar

Neikvæð 43.025 766.584 5,3% 1.578 4%

Hlutlaus 32.329 777.280 4,0% -9.118 -22%

Jákvæð 26.290 783.319 3,2% -15.158 -37%

Neikvæð 57.387 752.221 7,1% 15.940 38%

Hlutlaus 47.399 762.209 5,9% 5.952 14%

Jákvæð 41.758 767.851 5,2% 310 1%

Neikvæð 82.941 726.668 10,2% 41.494 100%

Hlutlaus 55.631 753.978 6,9% 14.183 34%

Jákvæð 40.145 769.465 5,0% -1.303 -3%

Neikvæð 94.475 715.133 11,7% 53.028 128%

Hlutlaus 69.068 740.541 8,5% 27.620 67%

Jákvæð 54.651 754.957 6,8% 13.204 32%

LGD skv árs-reikningi, 

samræmd virðisrýrnun

LGD og virðisrýrnun 

samkvæmt 

ársreikningi

Samræmt LGD og 

virðisrýrnun

Samræmt LGD, 

virðisrýrnun skv 

ársreikningi

 

 

8.14 Upplýsingar úr árshlutauppgjörum fyrir fyrstu níu mánuði 2015 

Eins og komið var inná í útdrætti í upphafi þá birtu bankarnir þrír árshlutauppgjör fyrir fyrstu níu 

mánuði ársins 2015 í þann mund sem höfundur var að leggja lokahönd á þessa rannsókn. Í þessum 

árshlutauppgjörum og tilheyrandi fréttatilkynningum komu, í tilfelli Landsbankans og 

Íslandsbanka, fram áhugaverðar upplýsingar sem höfundur telur rétt að tilgreina og máta við 

niðurstöður byggðar á upplýsingum úr ársreikningum fyrir árið 2014. Engar afgerandi breytingar 

eru í árshlutauppgjöri Arion banka og það því ekki skoðað sérstaklega hér. 

Í tilfelli Landsbankans greinir bankinn frá bakfærslu á áður metinni virðisrýrnun sem nemur 

tæplega níu milljörðum króna (Landsbankinn, 2015b, skýring 8). Þessi bakfærsla skilar sér í 6,8 

milljarða króna hagnaði eftir skatta á þriðja ársfjórðungi (Landsbankinn, 2015d). Þar með er 

gengin til baka varúðarniðurfærsla sem getið er um í kafla 6.3. Heildarfjárhæð virðisrýrnunar hjá 

Landsbankanum breytist úr 41,4 milljörðum í árslok 2014 í 35,6 milljarða í lok september 2015. 

Hins vegar heldur Landsbankinn áfram að tilgreina sértæka virðisrýrnun á fjáreignir sem eru í 

skilum (Landsbankinn, 2015b, skýring 36) og er fjárhæð þeirrar virðisrýrnunar um 10,4 milljarðar 

króna eða um 29% af heildarvirðisrýrnun. 

Því er hægt að líta svo á að hér sé kominn fram hluti skýringarinnar á því hvers vegna virðisrýrnun 

hjá Landsbankanum var umtalsvert hærri en hjá hinum bönkunum tveimur. Munurinn er samt 

ennþá talsverður og sem fyrr segir er einnig sá grundvallarmunur að Landsbankinn metur 

virðisrýrnun af fjáreignum í skilum. 

Íslandsbanki greinir líka frá bakfærslu á virðisrýrnun vegna „breytinga á væntu sjóðstreymi“ sem 

nemur níu milljörðum króna á fyrstu níu mánuðum ársins. Að teknu tilliti til annarra breytinga á 
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virðisrýrnun lækkar nettó virðisrýrnun um 7,7 milljarða króna á fyrstu níu mánuðum ársins. Þetta 

er einkum áhugavert í ljósi þess að virðisrýrnunarhlutfall Íslandsbanka var lægst af bönkunum 

þremur miðað við árslok 2014 og er orðið enn lægra í lok september 2015. 

Tafla 18. Virðisrýrnun samkvæmt IAS 39 út frá upplýsingum í árshlutareikningum(Arion banki, 2015b, 
skýringar 19 og 38; Íslandsbanki, 2015b, skýringar 23 og 24; Landsbankinn, 2015b, skýring 36) 

Banki

Brúttó bókfært 

virði fjáreigna á 

afskrifuðu 

kostnaðarverði

Virðis-

rýrnun 

samkvæmt 

IAS 39

Hlutfall 

virðisrýrnunar 

samkvæmt IAS 

39 af brúttó 

bókfærðu virði 

Nettó bókfært virði 

fjáreigna á 

afskrifuðu 

kostnaðarverði 

samkvæmt IAS 39

Arion banki 798.502 26.369 3,3% 772.133

Íslandsbanki 712.230 16.400 2,3% 695.830

Landsbankinn 889.154 35.610 4,0% 853.544  

Eins og sjá má í töflu 18 hefur mat á virðisrýrnun lækkað umtalsvert hjá bæði Landsbankanum 

og Íslandsbanka, eða um 1,1 og 0,6 prósentustig. Óveruleg breyting hefur orðið á virðisrýrnun hjá 

Arion banka, eða lækkun um 0,1 prósentustig. Þetta er athyglisverð niðurstaða, sér í lagi í ljósi 

þess að allir bankarnir voru ofurseldir sömu réttaróvissunni varðandi lögmæti tiltekinnar tegundar 

gengistryggðra lána, en virðast ekki hafa meðhöndlað þessa óvissu (eða tímasett meðhöndlun 

óvissunnar) með sama hætti í reikningsskilum. 

Til samanburðar verða niðurstöðurnar í töflu 16 aðlagaðar að niðurstöðum í töflu 18. Til að 

ekki sé nauðsynlegt að uppreikna allar niðurstöður er fundin út ný upphæð á virðisrýrnun 

samkvæmt IAS 39, eins og hún hefði verið í árslok 2014 ef virðisrýrnunarhlutfall hefði verið það 

sama og fram kemur í árshlutauppgjörum fyrir fyrstu níu mánuði ársins. Jafnframt er virðisrýrnun 

samkvæmt IFRS 9 lækkuð til samræmis við lækkun samkvæmt IAS 39 og hlutföll reiknuð út frá 

brúttóstöðu eins og hún var í árslok 201457 

Þessa aðlögun má sjá í töflu 19, þar má sjá nokkra breytingu á virðisrýrnunarhlutfalli hjá 

Íslandsbanka og Landsbankanum, eða sem nemur 0,6 og 0,3 prósentustigum til lækkunar á 

hlutfalli virðisrýrnunar, miðað við hlutlausa sviðsmynd og að IFRS 9 hefði verið beitt.  

                                                           

57 Í tilfelli Landsbankans er einungis leiðrétt fyrir breytingu á samræmdri virðisrýrnun, það er, 

virðisrýrnun fjáreigna sem eru í vanefnd. 
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Tafla 19. Mat á virðisrýrnun á fjáreignum íslensku bankanna með beitingu IFRS 9 miðað við 
virðisrýrnunarhlutföll í lok september 2015. 

Banki Sviðsmynd

Virðisrýrnun 

samkvæmt 

IFRS 9

Nettó bókfært virði 

fjáreigna á 

afskrifuðu 

kostnaðarverði 

samkvæmt IFRS 9

Hlutfall virðis-

rýrnunar 

samkvæmt IFRS 9 

af brúttó bókfærðu 

virði 

Virðisrýrnun 

samkvæmt IAS 39 

m.v. virðis-

rýrnunarhlutfall 

2015-09 og brúttó 

virði árslok 2014

Aukning á 

fjárhæð virðis-

rýrnunar með 

beitingu IFRS 9

Hlutfallsleg 

hækkun 

virðis-

rýrnunar

Neikvæð 45.000 737.659 5,7% 25.856 19.144 74%

Hlutlaus 35.978 746.681 4,6% 25.856 10.122 39%

Jákvæð 30.368 752.291 3,9% 25.856 4.512 17%

Neikvæð 28.212 661.499 4,1% 15.880 12.332 78%

Hlutlaus 22.735 666.977 3,3% 15.880 6.855 43%

Jákvæð 19.319 670.393 2,8% 15.880 3.439 22%

Neikvæð 40.569 775.607 5,0% 32.424 8.146 25%

Hlutlaus 29.873 786.303 3,7% 32.424 -2.550 -8%

Jákvæð 23.834 792.342 2,9% 32.424 -8.589 -26%

Arion banki

Íslandsbanki

Landsbankinn

 

Sjá má að samkvæmt þessu lítur út fyrir að virðisrýrnunarþörf Arion banka hefði verið um 40% 

meiri hefði IFRS 9 verið beitt í reikningsskilum fyrir 2014, þetta er í ágætu samræmi við fyrri 

niðurstöðu. Hlutfallsleg aukning sem hefði orðið á virðisrýrnun í tilfelli Íslandsbanka hækkar 

lítillega, úr 35% í 43% miðað við hlutlausa sviðsmynd. Loks benda niðurstöður til þess að 

virðisrýrnunarmat hefði verið svipað í tilfelli Landsbankans hefði IFRS 9 verið beitt árið 2014, eða 

virðisrýrnunarþörfin hefði verið tæplega 10% lægri. 

8.15 Skipting á stig 

Áhugavert er að skoða hvernig fjáreignir og þar með virðisrýrnun skiptist niður á stig. Tafla 18 

sýnir þessar niðurstöður settar fram út frá grunnsviðsmynd. Hér má sjá að mikill meirihluti 

aukinnar virðisrýrnunar er tilkominn vegna fjáreigna á stigi 2 eins og eðlilegt er. Megnið af þeim 

eignum sem eru á stigi 3 er þegar virðisrýrt samkvæmt IAS 39 og eignir á stigi 1 eru einungis 

virðisrýrðar miðað við útlánatap til 12 mánaða.  
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Tafla 20. Skipting virðisrýrnunar á stig, grunnsviðsmynd.58 

Banki Stig Lýsing

Brúttó 

bókfært 

virði

Virðisrýrnun 

samkvæmt 

IFRS 9

Nettó 

bókfært 

virði

Hlutfall 

virðis-

rýrnunar

Hlutfall af 

heildarvirðis-

rýrnun  banka

Litlar líkur á vanefnd - lánastofnanir 108.792 14 108.778 0,01% 0,0%

Lág útlánaáhætta, ströng flokkun 151.905 127 151.777 0,08% 0,3%

Há útlánaáhætta, ströng flokkun 409.271 11.989 397.282 2,93% 32,5%

Vanskil í 30 til 90 daga 9.652 181 9.471 1,88% 0,5%

Sértæk virðisrýrnun skv IAS 39 87.743 22.214 65.529 25,32% 60,3%

Óvirðisrýrð vanefnd 15.297 2.329 12.967 15,23% 6,3%0 0 0 0,00%

Litlar líkur á vanefnd - lánastofnanir 35.072 13 35.059 0,04% 0,0%

Lág útlánaáhætta, ströng flokkun 79.055 55 79.000 0,07% 0,2%

Há útlánaáhætta, ströng flokkun 529.559 8.833 520.726 1,67% 33,2%

Vanskil í 30 til 90 daga 6.766 103 6.663 1,52% 0,4%

Sértæk virðisrýrnun skv IAS 39 31.036 16.909 14.127 54,48% 63,5%

Óvirðisrýrð vanefnd 8.223 702 7.521 8,53% 2,6%0 0 0 0,00%

Litlar líkur á vanefnd - lánastofnanir 49.789 1 49.788 0,00% 0,0%

Lág útlánaáhætta, ströng flokkun 219.678 128 219.550 0,06% 0,4%

Há útlánaáhætta, ströng flokkun 496.742 13.996 482.747 2,82% 43,3%

Vanskil í 30 til 90 daga 8.906 163 8.743 1,83% 0,5%

Sértæk virðisrýrnun skv IAS 39 32.433 17.702 14.731 54,58% 54,8%

Óvirðisrýrð vanefnd 2.061 339 1.722 16,45% 1,0%

Stig 2

Stig 3

Arion banki

Íslandsbanki

Landsbankinn - 

staðlað LGD og 

virðisrýrnun

Stig 1

Stig 2

Stig 3

Stig 1

Stig 2

Stig 3

Stig 1

 

Eðlilegt er að velta fyrir sér hvort of mikið af fjáreignum sé sett á stig 2, sjá kafla 8.11 til 

glöggvunar. Niðurstöður eru eins og áður hefur komið fram reiknaðar út frá strangri flokkun. Sjá 

má hlutdeild hverrar lánshæfiseinkunnar í heildarvirðisrýrnun hvers banka í töflu 21. Þar sést 

einnig framlag bestu lánshæfiseinkunnar sem er í heild sinni á stigi 2 til heildarvirðisrýrnunar. 

Framlag eignaígilda sem þetta gildir um er á bilinu 1,3% til 3,7%, sem endurspeglar um það bil þá 

lækkun sem yrði á virðisrýrnun ef viðkomandi lánshæfiseinkunnir færðust allar á stig 1 (við bætist 

12 mánaða vænt útlánatap sem vegur örlítið upp þessa lækkun). Í þessari töflu má einnig sjá að 

bestu lánshæfiseinkunnirnar, það er að segja þær sem eru flokkaðar á stig 1 eru einnig til staðar 

á stigi 2, en með lágar fjárhæðir. Ástæðan fyrir þessu er að fjáreignir sem eru í 30-90 daga 

vanskilum eru sagðar vera á stigi 2. Hins vegar eru ekki forsendur til að segja til um dreifingu á 

líkum á vanefnd fyrir þessar fjáreignir og þeim er því deilt niður á lánshæfiseinkunnir í sömu 

hlutföllum og öðrum eignum. Þær línur í töflunni sem innihalda upplýsingar um þessar eignir eru 

í dekkri gulum lit en hinar eignirnar á stigi 2. 

                                                           

58 Rétt er að taka fram að í þessari töflu og þeim sem á eftir koma er örlítil skekkja í brúttó bókfærðu 

virði og afleiddum stærðum vegna afrúningsskekkju eftir að fara í gegnum líkanið, skekkjan er innan við 

0,05%. 
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Tafla 21. Virðisrýrnun brotin niður á stig og lánshæfiseinkunnir. 

Banki Stig

Láns-

hæfis-

einkunn

brúttó 

bókfært 

virði

Reiknuð 

virðisrýrnun 

samkvæmt 

IFRS 9 

Hlutfall 

virðis-

rýrnunar

Núvirt vænt 

12 mánaða 

útlánatap

Núvirt vænt 

útlánatap 

yfir líftíma

Hlutfall af 

heildar virðis-

rýrnun

A+ 4.103 0 0,01% 0 1 0,00%

A 117.300 16 0,01% 16 18 0,04%

A- 10.710 2 0,02% 2 7 0,01%

BBB+ 13.215 4 0,03% 4 13 0,01%

BBB 20.038 11 0,05% 11 31 0,03%

BBB- 31.742 26 0,08% 26 77 0,07%

BB+ 63.589 83 0,13% 83 240 0,23%

A+ 82 0 0,02% 0 0 0,00%

A 168 0 0,04% 0 0 0,00%

A- 210 0 0,06% 0 0 0,00%

BBB+ 256 0 0,10% 0 0 0,00%

BBB 394 1 0,15% 0 1 0,00%

BBB- 605 1 0,24% 0 1 0,00%

BB+ 1.277 5 0,36% 2 5 0,01%

BB 82.566 483 0,58% 168 483 1,31%

BB- 80.696 737 0,91% 261 737 2,00%

B+ 65.431 978 1,50% 355 978 2,65%

B 65.339 1.499 2,29% 566 1.499 4,07%

B- 54.840 1.850 3,37% 742 1.850 5,02%

CCC+ 36.755 2.705 7,36% 1.363 2.705 7,34%

CCC- 30.304 3.911 12,91% 2.812 3.911 10,61%

Stig 3 DD 103.040 24.543 23,82% 24.611 24.543 66,59%0 0 0,00% 0 0

1 49.028 18 0,04% 18 27 0,07%

2 23.646 11 0,05% 11 34 0,04%

3 41.453 39 0,10% 39 118 0,15%

1 122 0 0,09% 0 0 0,00%

2 207 0 0,13% 0 0 0,00%

3 350 1 0,26% 0 1 0,00%

4 102.882 428 0,42% 145 428 1,61%

5 131.485 996 0,76% 347 996 3,74%

6 129.439 1.759 1,36% 643 1.759 6,61%

7 36.558 891 2,44% 346 891 3,35%

8 65.506 1.667 2,55% 711 1.667 6,26%

9 69.777 3.194 4,58% 1.815 3.194 12,00%

Stig 3 10 39.259 17.611 44,86% 17.632 17.611 66,17%0 0 0,00% 0 0

10 66.501 2 0,00% 2 3 0,01%

9 45.587 6 0,01% 6 20 0,02%

8 44.937 12 0,03% 12 37 0,04%

7 41.329 23 0,06% 23 72 0,07%

6 71.113 87 0,12% 87 269 0,27%

10 342 0 0,01% 0 0 0,00%

9 550 0 0,04% 0 0 0,00%

8 651 1 0,08% 0 1 0,00%

7 676 1 0,17% 0 1 0,00%

6 1.005 4 0,37% 1 4 0,01%

5 146.458 1.183 0,81% 390 1.183 3,66%

4 147.180 2.504 1,70% 859 2.504 7,75%

3 113.032 3.714 3,29% 1.389 3.714 11,49%

2 59.453 3.265 5,49% 1.420 3.265 10,10%

1 36.302 3.487 9,61% 2.043 3.487 10,79%

Stig 3 0 34.494 18.041 52,30% 18.051 18.041 55,80%

Arion banki

Íslandsbanki

Landsbankinn - 

staðlað LGD og 

virðisrýrnun

Stig 1

Stig 2

Stig 1

Stig 2

Stig 2

Stig 1
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8.16 Næmnigreining 

Fyrst er að meta hvaða áhrif það hefur á grunnsviðsmynd að beita afslappaðri flokkun á stig 2 í 

stað strangrar flokkunar, sjá umfjöllun í kafla 8.11. Þennan samanburð má sjá í töflu 22. Áhrifin 

eru minnst á reiknaða virðisrýrnun fyrir Arion banka, eða innan við 1% lækkun og mest á reiknaða 

virðisrýrnun fyrir Landsbankann, tæplega 2,5% lækkun. Þessi munur er í raun ekki saman-

burðarhæfur vegna þess hversu ólíkar skilgreiningar bankanna á lánshæfisflokkum eru. Rétt er að 

ítreka að allar aðrar niðurstöður og greiningar byggja á strangri flokkun á stig 2. 

Tafla 22. Munur á útreiknaðri virðisrýrnun út frá flokkun á stig 2. 

Banki

Flokkun á  

s tig 2

Virðisrýrnun sam-

kvæmt IFRS 9

Þar af á  

s tigi  1

Þar af á  

s tigi  2

Þar af á  

s tigi  3

Afs löppuð 36.546 306 11.696 24.543

Ströng 36.855 142 12.170 24.543

Munur -0,8% 115% -3,9% 0,0%

Afs löppuð 26.334 212 8.512 17.611

Ströng 26.615 68 8.936 17.611

Munur -1,1% 212% -4,7% 0,0%

Afs löppuð 31.546 515 12.989 18.041

Ströng 32.329 129 14.159 18.041

Munur -2,4% 299% -8,3% 0,0%

Ís landsbanki

Landsbankinn

Arion banki

 

Til að meta áhrif breytinga á tilteknum inntaksforsendum á reiknaða virðisrýrnun eru reiknaðar 

sviðsmyndir þar sem einni forsendu er breytt frá skilgreiningu á grunnsviðsmynd, sjá töflu 23. 

Tafla 23. Sviðsmyndir næmnigreiningar. 

Inntaksforsendur Breyting (jákvæð - neikvæð)

Meðal  lækkun 

virðisrýrnunar frá  

grunnsviðsmynd

Meðal  hækkun 

virðisrýrnunar frá  

grunnsviðsmynd

Hlutfa l l  utan efnahags Skalað niður og upp um 10% -0,62% 0,62%

Virkir vexti r Skalaðir upp og niður um 10% -0,60% 0,62%

Líkur á  vanefnd Skalaðar niður og upp um 10% -3,04% 2,86%

Tapshlutfa l l  að gefinni  

vanefnd Skalað niður og upp um 10% -4,05% 4,05%

Tapshlutfa l l  að gefinni  

vanefnd og l íkur á  vanefnd

Hvort tveggja  skalað niður og upp 

um 10% -6,79% 7,20%

Uppgreiðs luhlutfa l l Sett sem 7% og 3% (grunngi ldi  5%) -1,36% 1,49%  

Á mynd 4 má sjá niðurstöðurnar myndrænt. Rétt er að hafa í huga að í líkaninu er innbyggð 

ballest sem felst í því að segja sem svo að fjáreignir sem eru virðisrýrðar samkvæmt ársreikningum 

fyrir árið 2014  (með samræmdum hætti í tilfelli Landsbankans) falli á stig 3 og haldist óbreyttar í 

gegnum allar sviðsmyndir. Þar sem hlutdeild þessarar virðisrýrnunar í útreiknaðri virðisrýrnun 
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samkvæmt líkani er á bilinu ca. 50%-65% má í raun tvöfalda niðurstöður næmnigreiningar til að 

meta næmni eins og hún væri ef þessi ballest væri ekki til staðar.  

 

 

Mynd 4. Niðurstöður næmnigreiningar. 

Þessi ballest verður sérstaklega áberandi þegar samsettar sviðsmyndir eru skoðaðar, sér í lagi 

ef þær endurspegla öfgaástand. Líkanið bregst ágætlega við neikvæðum sviðsmyndum þar sem 

breyting á virðisrýrnun er til aukningar frá grunnsviðsmynd og þar með (í tilfelli Arion banka og 

Íslandsbanka) jafnframt aukningar á virðisrýrnun samkvæmt síðustu ársreikningum. Þessu er 

öfugt farið ef sviðsmyndin er jákvæð. Þá ræður líkanið ekki við að taka tillit til lækkunar á 

virðisrýrnun eins og hún er skilgreind samkvæmt IAS 39, það er að segja vegna fjáreigna þar sem 

tapsatburður hefur orðið sem kallar á virðisrýrnun. Í batnandi árferði má gera ráð fyrir að þessi 

virðisrýrnun lækki. Höfundur setur það í hendurnar á lesandanum að draga þessa væntu lækkun 

frá reiknaðri virðisrýrnun samkvæmt líkaninu eða þá setja inn lægri gildi fyrir virðisrýrnun 

samkvæmt IAS 39 í líkanið. 

 

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

B
re

yt
in

g 
vi

rð
is

rý
rn

u
n

ar
 f

rá
 g

ru
n

n
sv

ið
sm

yn
d

Sviðsmyndir: Jákvæð- Grunn - Neikvæð

Hlutfall utan efnahags Virkir vextir

Líkur á vanefnd Tap að gefinni vanefnd

Uppgreiðsluhlutfall Tapshlutfall og líkur á vanefnd



82 

Tafla 24. Samsettar sviðsmyndir, skilgreiningar og niðurstöður. 

Inntaksforsendur Breytingar (skölun nema uppgreiðs la)

Breyting vi rðis rýrnunar 

frá  grunnsviðsmynd

Öl lum fjáreignum hl iðrað upp um einn lánshæfis flokk -17,11%

Grunnsviðsmynd - engin hl iðrun 0,00%

Öl lum fjáreignum hl iðrað niður um einn lánshæfis flokk 20,72%

Mjög jákvæð: Utan efnahags  0,3; PD 0,7; LGD 0,7; vexti r 1,1; 

uppgreiðs la  5%; Hl iðrað upp um lánshæfis flokk -29,74%

Jákvæð: Utan efnahags  0,5; PD 0,8; LGD 0,8; vexti r 1,1; 

uppgreiðs la  5% -15,58%

Grunnsviðsmynd: Utan efnahags  1; PD 1; LGD 1; vexti r 1; 

uppgreiðs la  5% 0,00%

Neikvæð: Utan efnahags  1,5; PD 1,2; LGD 1,2; vexti r 0,9; 

uppgreiðs la  0% 26,05%

Mjög neikvæð: Utan efnahags  2,0; PD 1,3; LGD 2,0; vexti r 0,9; 

uppgreiðs la  0%; Hl iðrað niður um lánshæfis flokk 145,51%

Sviðsmyndir

Hl iðrun mi l l i  

lánshæfis flokka

 

Í töflu 24 má sjá skilgreiningar á samsettum sviðsmyndum59 og niðurstöður útreiknings. Á 

mynd 5 má sjá niðurstöðurnar myndrænt. Eins og gera má ráð fyrir út frá ofanrituðu þá eru þessar 

niðurstöður ólínulegar og mjög slæm sviðsmynd kallar á mun meiri hækkun á virðisrýrnun en 

samsvarar þeirri lækkun sem mjög góð sviðsmynd leiðir til. Hér verður einnig að hafa í huga að 

niðurstaða reiknaðrar virðisrýrnunar fyrir fjáreignsafn samkvæmt IFRS 9 getur aldrei orðið lægri 

sem nemur heildar núvirði vænts útlánataps til 12 mánaða. Þessi tala verður alltaf hærri en 060. 

Hámark virðisrýrnunar samkvæmt skilgreiningu er heildar brúttó bókfært virði fjáreigna á 

afskrifuðu kostnaðarverði og því talsvert svigrúm til að sjá fyrir sér sviðsmyndir sem kalla á meiri 

virðisrýrnun en sem nemur 3-5% af brúttó bókfærði virði fjáreigna á afskrifuðu kostnaðarverði. 

                                                           

59 Þessar sviðsmyndir eru tæknilegs eðlis og hafa ekki beina skírskotun í t.d. álagspróf á 

fjármálastöðugleika. Í slíkum prófum er horft til stærða eins og hagvaxtar, atvinnuleysis, verðbólgu og 

annarra hagstærða af svipuðum toga. Nauðsynlegt er að hægt sé að yfirfæra breytingar á hagstærðum sem 

þessum yfir í mælikvarða eins og líkur á vanefnd, tapshlutfall að gefinni vanefnd, líkur á tilfærslu á milli 

lánshæfisflokka og svo framvegis. 

60 Nema annað hvort líkur á vanefnd eða tapshlutfall að gefinni vanefnd séu 0 fyrir allar fjáreignir, sem 

verður að teljast ósennilegt, þá verður virðisrýrnun 0. 
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Mynd 5. Samsettar sviðsmyndir, breyting virðisrýrnunar frá grunnsviðsmynd. 

Miðað við þessar niðurstöður má gera ráð fyrir að upphæð virðisrýrnunar geti hæglega breyst 

á milli ára sem nemur um 20% (bæði til hækkunar og lækkunar) við tiltölulega litlar breytingar á 

forsendum sem notaðar eru til útreiknings á væntu útlánatapi. Þessar forsendur er háðar 

framtíðarvæntingum, því jákvæðari sem horfurnar eru því lægri verður reiknuð virðisrýrnun og 

öfugt. Í þessu felst trúlega stærsti veikleiki IFRS 9, sem er að staðallinn er líklegur til að magna 

áhrif sveiflna í hagkerfinu á afkomu og efnahag banka.  

Þetta gæti verið sérstaklega afdrifaríkt í upphafi (þess sem menn þá telja) djúprar niðursveiflu. 

Þar sem spár um verulega versnandi ástand í hagkerfinu gæti haft þau keðjuverkandi áhrif að 

reiknuð virðisrýrnun tvö- til þrefaldist, sem aftur er líklegt til að minnka framboð á fjármagni í 

hagkerfinu og þar með magna vandann. 
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9 Áhrif metin út frá rannsókn Deloitte 

9.1 Samantekt á niðurstöðum rannsókna 

Höfundur hefur einungis fundið eina útgefna rannsókn sem mælir væntingar alþjóðlegra 

banka61 til breytinga á fjárhæð virðisrýrnunar með innleiðingu IFRS 9. Þessi rannsókn er á vegum 

Deloitte og hefur verið framkvæmd fimm sinnum þegar þetta er ritað. Nýjasta útgáfan heitir „Fifth 

Global IFRS Banking Survey“ og var gefin út í maí 2015, (Deloitte LLP, 2015). Væntingar banka til 

aukningar á virðisrýrnun eru í rannsókninni mældar með spurningunni „Að því gefnu að aðstæður 

á markaði haldist óbreyttar, hvaða breytingar telur þú að verði á virðisrýrnun í þínum banka?“. 

Spurt er fyrir fimm flokka fjáreigna og gefnir fimm möguleikar á svari, sjá töflu 25. 

Tafla 25. Að því gefnu að aðstæður á markaði haldist óbreyttar, hvaða breytingar telur þú að verði á 
virðisrýrnun í þínum banka? (Deloitte LLP, 2015), spurning 16. 

minnkar

engin 

breyting

0-50% 

aukning

50-100% 

aukning

Meira  en 

100%

Fasteignalán 3% 14% 60% 20% 3%

Annað (einstakl ingar og fyri rtæki) 3% 12% 56% 23% 6%

Líti l  og meðal  s tór fyri rtæki  (SME) 3% 9% 67% 15% 6%

Fyrirtæki  (ekki  SME) 5% 11% 63% 18% 3%

Verðbréf 4% 13% 67% 13% 3%  

Til að reikna út þrjá möguleika á breytingu (lítil, hlutlaus, mikil) út frá þessum niðurstöðum eru 

þrjú gildi valin fyrir hvern flokk, lágmark, miðgildi og hámark (lágmark og hámark á opnum bilum 

eru huglægt mat höfundar). Þessar forsendur má sjá í töflu 26. Hlutfall þeirra sem velja hverja 

niðurstöðu er svo túlkað sem líkindi á niðurstöðunni.  

                                                           

61 Því miður er þetta eina rannsóknin sem fjallar um þetta viðfangsefni og er aðgengileg höfundi. Þeir 

bankar sem taka þátt í könnun Deloitte starfa á alþjóðlegum markaði og eru mun stærri en íslensku 

bankarnir. Ekki eru neinar forsendur til að leggja mat á gæði eignasafna (og bera saman við eignasöfn 

íslensku bankanna). Ekki koma fram upplýsingar um núverandi virðisrýrnun (samkvæmt IAS 39) og ekki er 

hægt að sjá óyggjandi hvaða tímasetningar liggja til grundvallar. Þó má gera því skóna að hér sé átt við 

breytingu á virðisrýrnun eins og hún var í árslok 2014 (könnunin birt í maí 2015) og miði við hver hún muni 

verða í árslok 2018 (fyrsta uppgjör eftir lokafrest á innleiðingu) að öðrum þáttum óbreyttum. 
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Tafla 26. Huglægt mat á lágmarki, miðgildi og hámarki breytinga innan valkosts. 

minnkar engin 

breyting

0-50% 

aukning

50-100% 

aukning

Meira en 

100%

lágmark -50% 0% 0% 50% 100%

miðgildi -25% 0% 25% 75% 150%

hámark -10% 0% 50% 100% 200%  

Ef litið er á gildin í töflu 25 og 26 sem fylkin A og B, er fylkjamargfeldi A og bylta fylkisins af B, 

þ.e. Α × Β𝑇, vænt lágmarks, miðgildis og hámarks breyting á virðisrýrnun fyrir hvern eignaflokk, 

samanber töflu 27. 

Tafla 27. Mat á væntum breytingum á virðisrýrnun innan eignaflokks62. 

lágmark miðgi ldi hámark

Fasteignalán 12% 34% 56%

Annað (einstakl ingar og fyri rtæki) 16% 40% 63%

Líti l  og meðal  s tór fyri rtæki  (SME) 12% 36% 60%

Fyri rtæki  (ekki  SME) 10% 33% 55%

Verðbréf 8% 30% 52%  

Samkvæmt þessu er hæsta mat á væntingum um aukningu á virðisrýrnun, frá því sem nú er, 

63% fyrir flokkinn annað, sem eru lán til einstaklinga og lítilla fyrirtækja sem ekki eru fasteignalán. 

Mat á aukningu byggt á miðgildi er á bilinu 33% - 40% fyrir eignir sem eru færðar á afskrifuðu 

kostnaðarverði. Reikna má með að verðbréf séu færð á gangvirði og mat á þeim er því utan 

þessarar rannsóknar. Þar sem bankarnir þrír draga ekki upplýsingar saman í sömu tegundir 

eigna/mótaðila og gert er í rannsókn Deloitte eru öll fyrirtæki meðhöndluð með sama hætti og 

því notað meðaltal af útgáfunum tveimur (SME og ekki SME). Flokkurinn annað er notaður fyrir 

lán til einstaklinga sem ekki eru fasteignalán og flokkurinn fasteignalán er einungis notaður fyrir 

fasteignalán til einstaklinga.  

Tafla 28. Spágildi fyrir aukna virðisrýrnun. 

lágmark miðgildi hámark

Fasteignalán til einstaklinga 12% 34% 56%

Lán til fyrirtækja 11% 34% 58%

Önnur útlán til einstaklinga 16% 40% 63%  

Það eru hins vegar engar upplýsingar um það í rannsókninni hvað liggur að baki mati svarenda. 

Ekki er ósennilegt er að matið sé frekar huglægt en hlutlægt, þar sem bankar höfðu ekki haft 

langan tíma til að bregðast við lokaútgáfu IFRS 9 og þeim breytingum á mati á virðisrýrnun sem 

                                                           

62 SME táknar í þessu samhengi Small and Medium Enterprises. 
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kveðið er á um í henni. Þetta endurspeglast kannski í því að þriðjungur þátttakenda í rannsókninni 

vissi ekki svarið við þessari spurningu. Svar þátttakenda við þessari spurningu hefur hins vegar 

hækkað með hverri könnun, sífellt fleiri gera ráð fyrir aukningu á virðisrýrnun og mat á því hversu 

mikil hækkunin er líkleg til að verða hefur einnig hækkað. 

Loks má nefna að í óbirtri rannsókn EY (áður Ernst & Young) eru vísbendingar um að bankar 

geri ráð fyrir 30%-40% aukningu í virðisrýrnun heilt yfir. (EY, 2014) 

9.2 Yfirfærsla á efnahagsreikning íslensku bankanna 

Nauðsynlegt er að flokka eignir bankanna sem eru færðar á afskrifuðu kostnaðarverði og 

tilsvarandi virðisrýrnun í flokkana þrjá sem eru tilgreindir hér að ofan. Síðan er hægt að reikna 

hlutfallslega virðisrýrnun og loks vegna vænta heildaraukningu á virðisrýrnun. Tvær mögulegar 

túlkanir eru á virðisrýrnun í tilfelli Landsbankans, annars vegar bókfærð virðisrýrnun og hins vegar 

samræmd virðisrýrnun. Ekki eru forsendur til að meta hvort er réttara, þ.e. hvort niðurstöður í 

könnun Deloitte eiga betur við um virðisrýrnun eins og Landsbankinn reiknar hana eða eins og 

hinir tveir bankarnir reikna. Til að geta borið bankana saman verður að miða við samræmda 

virðisrýrnun hjá Landsbankanum. Einnig verður reiknað út frá bókfærðri virðisrýrnun 

Landsbankans. Í báðum tilfellum er aukningin borin saman við bókfærða virðisrýrnun eins og hún 

kemur fram í ársreikningi. Sjá töflu 29 fyrir útreikning út frá bókfærðri virðisrýrnun og töflu 30 

fyrir útreikning út frá samræmdri virðisrýrnun. 

Tafla 29. Vænt heildaraukning á virðisrýrnun, út frá bókfærðri virðisrýrnun - Landsbankinn.63 

Bókfærð 

virðisrýrnun

Hlutfall virðis-

rýrnunar

lágmarks 

spá

miðgildis 

spá hámarks spá

Fasteignalán til einstaklinga 10.575 26% 12% 34% 56%

Lán til fyrirtækja 25.424 61% 11% 34% 58%

Önnur útlán til einstaklinga 5.448 13% 16% 40% 63%

Heildarvirðisrýrnun (bókfærð) 41.447

Vegin spá um heildaraukningu virðisrýrnunar 12% 35% 58%

Fjárhæð aukinnar virðisrýrnunar 4.821 14.461 23.950

Áætluð heildar virðisrýrnun skv IFRS 9 46.268 55.908 65.397

Aukin virðisrýrnun (umfram ársreikning 2014) 4.821 14.461 23.950  

  

                                                           

63 Opinberir aðilar og fjármálastofnanir eru flokkaðar sem fyrirtæki, sem hugsanlega hækkar mat á 

aukinni virðisrýrnun óeðlilega. Í kynningu á ársreikningi kom fram að fasteignalán eru um 66% af 

heildarútlánum til einstaklinga. 



88 

Samkvæmt þessari aðferð (út frá bókfærðri virðisrýrnun) eru vísbendingar um að 

Landsbankinn hefði þurft að  hækka mat á virðisrýrnun fyrir árið 2014 um 5 til 25 milljarða ef IFRS 

9 hefði verið beitt. Til samanburðar má nefna að hagnaður bankans fyrir skatta árið 2014 var 

tæplega 40 milljarðar.  

Tafla 30. Vænt heildaraukning á virðisrýrnun, út frá samræmdri virðisrýrnun - Landsbankinn. 

Samræmd 

virðisrýrnun Hlutfall lágmark miðgildi hámark

Fasteignalán til einstaklinga 8.083 32% 12% 34% 56%

Lán til fyrirtækja 13.171 52% 11% 34% 58%

Önnur útlán til einstaklinga 4.164 16% 16% 40% 63%

Heildarvirðisrýrnun (samræmd) 25.418

Heildarvirðisrýrnun (bókfærð) 41.447

Vegin spá um heildaraukningu virðisrýrnunar 12% 35% 58%

Fjárhæð aukinnar virðisrýrnunar 3.012 8.900 14.700

Áætluð heildar virðisrýrnun skv IFRS 9 28.430 34.319 40.119

Aukin virðisrýrnun (umfram ársreikning 2014) -13.017 -7.128 -1.328

 

Samkvæmt þessari aðferð (út frá samræmdri virðisrýrnun) verður ekki betur séð en að 

Landsbankinn ofmeti virðisrýrnunarþörf sína, jafnvel samkvæmt kröfum IFRS 9, og að virðisrýrnun 

samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2014 sé mögulega allt að 15% of há.   

Tafla 31. Vænt heildaraukning á virðisrýrnun, út frá bókfærðri virðisrýrnun - Íslandsbanki.64 

Bókfærð 

virðisrýrnun Hlutfall lágmark miðgildi hámark

Fasteignalán til einstaklinga 4.524 23% 12% 34% 56%

Lán til fyrirtækja 13.386 68% 11% 34% 58%

Önnur útlán til einstaklinga 1.848 9% 16% 40% 63%

Heildarvirðisrýrnun (bókfærð) 19.759

Vegin spá um heildaraukningu virðisrýrnunar 11% 35% 58%

Fjárhæð aukinnar virðisrýrnunar 2.255 6.859 11.389

Áætluð heildar virðisrýrnun skv IFRS 9 22.014 26.619 31.150

Aukin virðisrýrnun (umfram ársreikning 2014) 2.255 6.860 11.391  

Samkvæmt niðurstöðum í töflu 31 hefði fjárhæð virðisrýrnunar í tilfelli Íslandsbanka verið 

hærri sem nemur á bilinu 2 til 11 milljarðar ef IFRS 9 hefði verið beitt, til samanburðar var 

hagnaður fyrir skatta árið 2014 tæplega 25 milljarðar. En hvað ef nálgun Landsbankans er meira í 

samræmi við aðferðir þátttakenda í könnun Deloitte? Hjá Landsbankanum er hlutfall bókfærðrar 

                                                           

64 Opinberir aðilar og fjármálastofnanir eru flokkaðar sem fyrirtæki, sem hugsanlega hækkar mat á 

aukinni virðisrýrnun óeðlilega. Í upplýsingaefni sem fylgir ársreikningi kom fram að fasteignalán eru um 71% 

af heildarútlánum til einstaklinga. 
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virðisrýrnunar af brúttó virði fjáreigna 5,1% en hlutfall samræmdrar virðisrýrnunar af brúttó virði 

fjáreigna er 3,1%. Seinna hlutfallið er sambærilegt við niðurstöður hjá Íslandsbanka og Arion 

banka. Hlutfall af bókfærðri virðisrýrnun er 63% hærra en hlutfall af samræmdri virðisrýrnun hjá 

Landsbankanum. Er réttara að skala bókfærða virðisrýrnun Íslandsbanka og Arion banka upp um 

63% eða er réttara að skala virðisrýrnun Landsbankans niður?  

Tafla 32. Vænt heildaraukning á virðisrýrnun, út frá uppskalaðri virðisrýrnun - Íslandsbanki 

Uppsköluð 

virðisrýrnun Hlutfall lágmark miðgildi hámark

Fasteignalán til einstaklinga 7.375 23% 12% 34% 56%

Lán til fyrirtækja 21.820 68% 11% 34% 58%

Önnur útlán til einstaklinga 3.012 9% 16% 40% 63%

Heildarvirðisrýrnun (sköluð að aðferð Landsbankans) 32.207

Heildarvirðisrýrnun (bókfærð) 19.759

Vegin spá um heildaraukningu virðisrýrnunar 11% 35% 58%

Fjárhæð aukinnar virðisrýrnunar 3.676 11.180 18.565

Áætluð heildar virðisrýrnun skv IFRS 9 35.883 43.388 50.773

Aukin virðisrýrnun (umfram ársreikning 2014) 16.124 23.629 31.014  

Ef réttara er að skala virðisrýrnun Íslandsbanka upp til samræmis við aðferð Landsbankans þá 

má gera ráð fyrir að fjárhæð virðisrýrnunar hefði verið 16 til 31 milljarði hærri í tilfelli Íslandsbanka 

ef hann hefði beitt IFRS 9 í ársreikningi fyrir árið 2014.  

Tafla 33. Vænt heildaraukning á virðisrýrnun, út frá bókfærðri virðisrýrnun – Arion banki.65 

Bókfærð 

virðisrýrnun Hlutfall lágmark miðgildi hámark

Fasteignalán til einstaklinga 10.848 41% 12% 34% 56%

Lán til fyrirtækja 13.767 52% 11% 34% 58%

Önnur útlán til einstaklinga 2.066 8% 16% 40% 63%

Heildarvirðisrýrnun (bókfærð) 26.681

Vegin spá um heildaraukningu virðisrýrnunar 11% 35% 57%

Fjárhæð aukinnar virðisrýrnunar 3.058 9.210 15.268

Áætluð heildar virðisrýrnun skv IFRS 9 29.739 35.892 41.950

Aukin virðisrýrnun (umfram ársreikning 2014) 3.058 9.211 15.269

 

Samkvæmt niðurstöðum í töflu 33 hefði fjárhæð virðisrýrnunar í tilfelli Arion banka verið hærri 

sem nemur á bilinu 3 til 15 milljarðar ef IFRS 9 hefði verið beitt, til samanburðar var hagnaður fyrir 

skatta árið 2014 um 29 milljarðar. 

                                                           

65 Opinberir aðilar og fjármálastofnanir eru flokkaðar sem fyrirtæki, sem hugsanlega hækkar mat á 

aukinni virðisrýrnun óeðlilega. Í upplýsingaefni sem fylgir ársreikningi kom fram að fasteignalán eru um 84% 

af heildarútlánum til einstaklinga. 
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Tafla 34. Vænt heildaraukning á virðisrýrnun, út frá skalaðri virðisrýrnun – Arion banki. 

Uppsköluð 

virðisrýrnun Hlutfall lágmark miðgildi hámark

Fasteignalán til einstaklinga 17.682 41% 12% 34% 56%

Lán til fyrirtækja 22.441 52% 11% 34% 58%

Önnur útlán til einstaklinga 3.368 8% 16% 40% 63%

Heildarvirðisrýrnun (sköluð að aðferð Landsbankans) 43.490

Heildarvirðisrýrnun (bókfærð) 26.681

Vegin spá um heildaraukningu virðisrýrnunar 11% 35% 57%

Fjárhæð aukinnar virðisrýrnunar 4.985 15.012 24.886

Áætluð heildar virðisrýrnun skv IFRS 9 48.475 58.503 68.377

Aukin virðisrýrnun (umfram ársreikning 2014) 21.794 31.822 41.696

 

Ef réttara er að skala virðisrýrnun Arion banka upp til samræmis við aðferð Landsbankans þá 

má gera ráð fyrir að fjárhæð virðisrýrnunar hefði verið 22 til 42 milljörðum hærri í tilfelli Arion 

banka ef hann hefði beitt IFRS 9 í ársreikningi fyrir árið 2014.  

Rétt er að taka fram að höfundur telur að samræmd meðhöndlun virðisrýrnunar Landsbankans 

og bókfærð virðisrýrnun Arion banka og Íslandsbanka gefi réttasta mynd af mati á breytingu 

virðisrýrnunar samkvæmt forsendum þessarar könnunar. Samkvæmt því má ætla að virðisrýrnun 

Landsbankans hefði getað verið nokkuð lægri í ársreikningi fyrir árið 2014, þótt IFRS 9 hefði verið 

beitt, jafnvel sem nemur allt að 15% en að virðisrýrnun hinna bankanna tveggja hefði verið um 

35% hærri. 
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10 Niðurstöður 

Þeim aðferðum sem beitt er í þessari rannsókn ber ágætlega saman um mat á hversu mikið hærra 

mat á virðisrýrnun fyrir árið 2014 hefði verið ef reglum IFRS 9 hefði verið beitt. Báðar aðferðirnar 

benda til þess að fjárhæð virðisrýrnunar hjá Arion banka og Íslandsbanka hefði verið um það bil 

35% hærri, sem jafngildir annars vegar 10 milljörðum króna og hins vegar 7 milljörðum. Jafnframt 

er sterkar vísbendingar um að Landsbankinn hafi svigrúm til að lækka fjárhæð virðisrýrnunar, 

jafnvel samkvæmt aðferðum IFRS 9, um allt að 15-20%. 

Líklegt er að þessi niðurstaða komi á óvart í tilfelli Landsbankans og henni verði jafnvel 

mótmælt. Við því er það að segja að ekkert líkan er fullkomið og áreiðanleiki niðurstaðna verður 

aldrei meiri en forsendur gefa tilefni til. Eins og áður hefur verið rakið hefur höfundur þurft að 

gefa sér ýmsar forsendur til að geta reiknað vænta virðisrýrnun samkvæmt aðferðum IFRS 9 og 

án efa leiða einhverjar þeirra til skekkju í niðurstöðum. Lesandinn er hvattur til að fara yfir þessar 

forsendur og útreikninga. Jafnframt er rétt að hafa í huga að Landsbankinn gerir sérstaklega grein 

fyrir tæplega 6 milljarða króna varúðarniðurfærslu vegna óvissu um lögmæti tiltekinnar tegundar 

gengistryggðra útlána, sjá kafla 6.3. Þótt hinir bankarnir víki að þessari réttaróvissu í sínum 

ársreikningum er fjárhæð vænts útlánataps ekki tilgreind. 

Landsbankinn birtir ekki þau tapshlutföll að gefinni vanefnd sem hann beitir við útreikning á 

væntu útlánatapi, heldur birtir hann einungis tapshlutföll að gefinni vanefnd sem notuð eru til að 

reikna eiginfjárþörf samkvæmt grundvallar innramatsaðferð, sjá kafla 8.5. Þessi tapshlutföll eru 

mun hærri en hinir bankarnir tveir birta í samhengi við útreikning á væntu útlánatapi. Eins og sjá 

má í næmnigreiningu er niðurstaða líkansins einmitt viðkvæmust fyrir breytingum á 

tapshlutföllum. Sú ákvörðun höfundar að reikna í tilfelli Landsbankans með tapshlutföllum sem 

eru meðaltöl af tapshlutföllum hinna bankanna tveggja orkar sjálfsagt tvímælis í augum einhverra. 

Jafnframt verður ekki annað séð en að Landsbankinn túlki reglur IAS 39 sér meira í óhag en 

hinir tveir bankarnir og reikni þess vegna virðisrýrnun á eignir sem ekki eru í vanefnd. Nálgun 

Landsbankans er að þessu leyti mjög í takt við inntak IFRS 9. 

Spyrja má hvort sú niðurstaða sem spáð er fyrir um hér í tilfelli Íslandsbanka og Arion banka 

þýði að innleiðing IFRS 9 muni kosta bankana tvo samanlagt 17 milljarða66 og hvers vegna eigi að 

innleiða reikningsskilastaða sem er bönkunum svona dýr. Höfundur er þeirra skoðunar að með 

                                                           

66 Hér er um að ræða mat á eins skiptis áhrifum á afkomu. 
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innleiðingu IFRS 9 verði mat á virðisrýrnun og þar með nettó virði fjáreigna á afskrifuðu 

kostnaðarverði nær því að endurspegla raunverulegt virði fjáreignanna með því að taka vænt 

útlánatap alltaf með í reikninginn. Aðferðir til að meta hversu mikið þetta útlánatap muni verða 

af öllum fjáreignum sem fela í sér útlánaáhættu eru vel þekktar og hefur verið beitt lengi, því er 

engin ástæða til að bíða eftir að lán séu komin í vanefnd til að viðurkenna að útlánatöp muni verða 

af lánasafninu. Þess vegna er það mat höfundar að umræddir 17 milljarðar séu ofmat á nettó 

bókfærðu virði viðkomandi fjáreigna Arion banka og Íslandsbanka, tilkomið af kröfu núverandi 

staðals um að tapsatburður þurfi að hafa átt sér stað til þess að reikna megi virðisrýrnun. 

Lítið hefur verið skoðað hvort flökt á fjárhæð virðisrýrnunar muni aukast með innleiðingu IFRS 

9. Þó má sjá vísbendingar í samanburði á mjög jákvæðri og mjög neikvæðri sviðsmynd og hægt að 

túlka þær þannig að gera megi ráð fyrir að fjárhæð virðisrýrnunar gæti verið 2-3 sinnum hærri 

þegar efnahagssveiflan nálgast botninn en hún er þegar sveiflan nálgast toppinn, þrátt fyrir að 

fjárhæð virðisrýrnunar af sértækt virðisrýrðum lánum í vanefnd sé haldið fastri, samanber 

forsendur reiknilíkans. 

Þar sem árshlutareikningar fyrir fyrstu níu mánuði höfðu verið birtir áður en þessari rannsókn 

lauk var skoðað lauslega hvaða áhrif þær breytingar sem þar má finna kynnu að hafa á 

niðurstöðurnar. Samkvæmt þeirri greiningu þá er mat Landsbankans á virðisrýrnunarþörf orðið 

nánast í samræmi við vænta virðisrýrnunarþörf samkvæmt IFRS 9. Arion banki hefði þurft að meta 

virðisrýrnun um 40% hærri en gert var í ársreikningi fyrir árið 2014 og Íslandsbanki hefði 

sömuleiðis þurft að meta virðisrýrnun rúmlega 40% hærri en gert var, hefði IFRS 9 verið beitt í 

ársreikningum fyrir 2014. 
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11 Lokaorð 

Undirritaður vonar að lesandinn sé nú einhverju nær um virðisrýrnun fjáreigna á afskrifuðu 

kostnaðarverði og hvernig mat á henni kemur til með að breytast með innleiðingu IFRS 9 

staðalsins.  

Kappkostað hefur verið að kreista eins gagnlegar upplýsingar og kostur er út úr ársreikningum 

og stoðar 3 skýrslum bankanna þriggja. Oftast eru upplýsingarnar vel sundurliðaðar og auðvelt að 

draga saman ólíka þætti til frekari úrvinnslu en því miður vantar í sumum tilfellum nokkuð upp á 

til að hægt sé að ná fram góðri og heildstæðri mynd af eignasöfnum bankanna. Hugsanlega mun 

innleiðing IFRS 9 leiða til þess að upplýsingagjöf verði ítarlegri og þannig auðveldara fyrir 

greinendur að draga sínar eigin ályktanir um gæði eignasafna.  

Hægt er að lesa sig í gegnum forsendur útreikninga í reiknilíkani og hvernig þær verða til úr 

upplýsingum útgefnum af bönkunum í safni Excel-skjala sem hægt er að nálgast hjá undirrituðum 

eða í Skemmunni. Þar má án efa finna ýmis úrbótatækifæri í framsetningu upplýsinga í 

ársreikningum og stoðar 3 skýrslum. 

Eins og farið var yfir hér að framan er mikill svipur með innramatsaðferð Basel staðlanna og 

þeim túlkunum sem komið hafa fram á því hvernig skuli útfæra mat á væntu útlánatapi samkvæmt 

IFRS 9. Að mati undirritaðs er mikilvægt að lágmarka misræmi á milli þessara tveggja staðla, bæði 

á vettvangi viðkomandi staðlaráða og stjórnvalda, en ekki síður hjá þeim sem útfæra IFRS 9 

útreikninga fyrir sjálfa sig eða aðra, þar sem talsvert svigrúm er til túlkunar á tilmælum IFRS 9 og 

rétt að nota það svigrúm til að teygja sig í átt að innramatsaðferðum Basel eins og kostur er. 

Reiknilíkanið sem fylgir hér á eftir í viðaukum (og verður væntanlega hægt að nálgast á 

Skemmunni eða hjá undirrituðum) er smíði undirritaðs og má nota líkanið í akademískum tilgangi 

svo framarlega sem uppruna sé getið. Líkanið er skrifið í SAS forritunarmálinu. Allir sem vilja geta 

notað SAS í akademískum tilgangi með því að skrá sig fyrir aðgangi að vefumhverfi SAS Institute 

sem finna má hér http://www.sas.com/en_us/software/university-edition/goaws/register.html. 

 

http://www.sas.com/en_us/software/university-edition/goaws/register.html
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Viðauki 1 – Uppsetning sviðsmynda og forsenda 

/****************************************************************************** 

Reiknilíkan til að meta fjárhæð virðisrýrnunar samkvæmt IFRS 9 

(c) 2015 Magnús Guðmundsson 

------------------------------------------------------------------------------- 

Uppstilling á sviðsmyndum og öðrum forsendum 

******************************************************************************/ 

 

/*Sviðsmyndir skilgreindar */ 

data ifrs9.scenarios; 

 length scenario $ 20; 

 format off_bal_addon_scaler pd_scaler lgd_scaler eir_scaler prepayment_rate comma8.2; 

 length rating_shift $ 15 description $ 35; 

 input scenario $ off_bal_addon_scaler:commax8.2 pd_scaler:commax8.2 lgd_scaler:commax8.2 eir_scaler:commax8.2  

prepayment_rate:commax8.2 rating_shift $ description $; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

basecase     ,1.00,1.00,1.00,1.00,0.05,            ,Grunnsviðsmynd 

off_bal_d_10 ,0.90,1.00,1.00,1.00,0.05,            ,Viðbót utan efnahags lækkar um 10% 

off_bal_u_10 ,1.10,1.00,1.00,1.00,0.05,            ,Viðbót utan efnahags hækkar um 10% 

pre_pay_3    ,1.00,1.00,1.00,1.00,0.03,            ,Þrjú prósent eigna eru uppgreiddar fyrir gjalddaga á ári 

pre_pay_7    ,1.00,1.00,1.00,1.00,0.07,            ,Sjö prósent eigna eru uppgreiddar fyrir gjalddaga á ári 

eir_down_10  ,1.00,1.00,1.00,0.90,0.05,            ,Virkir vextir lækka um 10 prósent 

eir_up_10    ,1.00,1.00,1.00,1.10,0.05,            ,Virkir vextir hækka um 10 prósent 

lgd_down_10  ,1.00,1.00,0.90,1.00,0.05,            ,Tapshlutfall lækkar um 10 prósent 

lgd_up_10    ,1.00,1.00,1.10,1.00,0.05,            ,Tapshlutfall hækkar um 10 prósent 

pd_down_10   ,1.00,0.90,1.00,1.00,0.05,            ,Allar líkur á vanefnd lækka um 10 prósent 

pd_up_10     ,1.00,1.10,1.00,1.00,0.05,            ,Allar líkur á vanefnd hækka um 10 prósent 

pd_lgd_d_10  ,1.00,0.90,0.90,1.00,0.05,            ,Tapshlutfall og líkur á vanefnd lækka um 10 prósent 

pd_lgd_u_10  ,1.00,1.10,1.10,1.00,0.05,            ,Tapshlutfall og líkur á vanefnd hækka um 10 prósent 

shift_up_1   ,1.00,1.00,1.00,1.00,0.05,shift_up_1  ,Hliðrun upp um lánshæfiseinkunn 

shift_down_1 ,1.00,1.00,1.00,1.00,0.05,shift_down_1,Hliðrun niður um lánshæfiseinkunn 

positive     ,0.50,0.80,0.80,1.10,0.05,            ,Jákvætt útlit 

negative     ,1.50,1.20,1.20,0.90,0.00,            ,Neikvætt útlit 

positive_plus,0.30,0.70,0.70,1.10,0.05,shift_up_1  ,Mjög jákvætt útlit 

negative_plus,2.00,1.30,2.00,0.90,0.00,shift_down_1,Mjög neikvætt útlit 

; 

run; 

/*listi yfir banka og mismunandi uppstillingar á Landsbankanum*/ 

data ifrs9.banks; 

 length bank $ 3 desc $ 50; 

 format avg_yield comma8.5; 

 

 input bank $ desc $ avg_yield:commax8.5; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

li4# Landsbankinn - samkvæmt ársreikningi# 0,05824 

li2# Landsbankinn - staðlað LGD# 0,05824 

li1# Landsbankinn - staðlað LGD og virðisrýrnun# 0,05824 

li3# Landsbankinn - eigið LGD, stöðluð virðisrýrnun# 0,05824 

isb# Íslandsbanki# 0,06465 

ari# Arion banki# 0,05970 

; 

run; 
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/*Skilgreining á tveimur aðferðum til að skipta milli stigs 1 og stigs 2 */ 

data ifrs9.default_def; 

 length stage_2_split $ 7; 

 input stage_2_split $; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

strict 

relaxed 

; 

run; 

 

/*upplýsingar sameinaðar í banka og sviðsmyndatöflu*/ 

proc sql; 

create table ifrs9.banks_scenarios as 

select a.*, b.*, c.* from ifrs9.banks a 

cross join ifrs9.default_def b 

cross join ifrs9.scenarios c 

order by a.bank, b.stage_2_split, c.rating_shift; 

quit; 

 

/*röðun á samsettum sviðsmyndum*/ 

data ifrs9.scenario_order; 

infile datalines dlm=','; 

length scenario $ 20; 

format scenario_number best2.; 

input scenario $ scenario_number:best2.; 

datalines; 

negative_plus, -2 

negative, -1 

basecase, 0 

positive, 1 

positive_plus, 2 

; 

run; 

 

 

/* fastar */ 

%let ari_default=DD; 

%let ari_fin_rating=A; 

%let ari_st2_ratings       ="BB-","B+","B","B-","CCC+","CCC-";     /* rating grade BB- , 1,970% */ 

%let ari_st1_ratings       ="A+","A","A-","BBB+","BBB","BBB-","BB+","BB";  /* rating grade BB  , 1,265% */ 

%let ari_st2_ratings_strict="BB","BB-","B+","B","B-","CCC+","CCC-";     /* rating grade BB  , 1,265% */  

%let ari_st1_ratings_strict="A+","A","A-","BBB+","BBB","BBB-","BB+";    /* rating grade BBB-, 0,525% */ 

 

%let isb_default=10; 

%let isb_fin_rating=1; 

%let isb_st2_ratings  ="9","8","7","6","5";   /* rating grade 5, 2,3% 2,7% 2,5% */ 

%let isb_st1_ratings  ="4","3","2","1";  /* rating grade 4, 1,3% 1,7% 1,3% */  

%let isb_st2_ratings_strict ="9","8","7","6","5","4";   /* rating grade 4, 1,3% 1,7% 1,3% */  

%let isb_st1_ratings_strict ="3","2","1";   /* rating grade 3, 0,8% 0,8% 0,5% */ 
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%let li1_default=0; 

%let li1_fin_rating=10; 

%let li1_st2_ratings    ="1","2","3","4";    /*rating grade 4, 3,335%*/ 

%let li1_st1_ratings    ="5","6","7","8","9","10"; /*rating grade 5, 1,560%*/ 

%let li1_st2_ratings_strict   ="1","2","3","4","5";    /*rating grade 5, 1,560%*/ 

%let li1_st1_ratings_strict   ="6","7","8","9","10";  /*rating grade 6, 0,725%*/ 

 

%let li2_default=0; 

%let li2_fin_rating=10; 

%let li2_st2_ratings    ="1","2","3","4";    /*rating grade 4, 3,335%*/ 

%let li2_st1_ratings    ="5","6","7","8","9","10"; /*rating grade 5, 1,560%*/ 

%let li2_st2_ratings_strict   ="1","2","3","4","5";    /*rating grade 5, 1,560%*/ 

%let li2_st1_ratings_strict   ="6","7","8","9","10";  /*rating grade 6, 0,725%*/ 

 

%let li3_default=0; 

%let li3_fin_rating=10; 

%let li3_st2_ratings    ="1","2","3","4";    /*rating grade 4, 3,335%*/ 

%let li3_st1_ratings    ="5","6","7","8","9","10"; /*rating grade 5, 1,560%*/ 

%let li3_st2_ratings_strict   ="1","2","3","4","5";    /*rating grade 5, 1,560%*/ 

%let li3_st1_ratings_strict   ="6","7","8","9","10";  /*rating grade 6, 0,725%*/ 

 

%let li4_default=0; 

%let li4_fin_rating=10; 

%let li4_st2_ratings    ="1","2","3","4";    /*rating grade 4, 3,335%*/ 

%let li4_st1_ratings    ="5","6","7","8","9","10"; /*rating grade 5, 1,560%*/ 

%let li4_st2_ratings_strict   ="1","2","3","4","5";    /*rating grade 5, 1,560%*/ 

%let li4_st1_ratings_strict   ="6","7","8","9","10";  /*rating grade 6, 0,725%*/ 
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Viðauki 2 – föll og fjölvar til útreiknings 

/****************************************************************************** 

Reiknilíkan til að meta fjárhæð virðisrýrnunar samkvæmt IFRS 9 

(c) 2015 Magnús Guðmundsson 

------------------------------------------------------------------------------- 

Skilgreiningar á föllum og fjölvum 

******************************************************************************/ 

 

/****************************************************************************** 

fall til að reikna virðisrýrnun yfir líftíma 

in_ead: áhættuskuldbinding samkvæmt efnahagsreikningi 

in_ead_off_bal_addon: áhættuskuldbinding utan efnahags 

in_pd: líkur á vanefnd 

in_lgd: tapshlutfall að gefinni vanefnd 

in_eir: virkir vextir 

in_maturity: líftími í árum 

in_prepayment: hlutfallsleg uppgreiðsla á hverju ári 

out_lifetime_ecl: vænt útlánatap yfir líftíma 

out_lifetime_impairment: vænt virðisrýrnun yfir líftíma 

******************************************************************************/ 

proc fcmp outlib=IFRS9.funcs.imp; 

 subroutine lifetime_ecl_and_impairment(in_ead, in_ead_off_bal_addon, in_pd, in_lgd, in_eir, in_maturity, in_prepayment,  

  out_lifetime_ecl, out_lifetime_impairment ); 

  outargs out_lifetime_ecl, out_lifetime_impairment; 

  if in_maturity lt 1 or in_pd lt 0 or in_lgd lt 0 or in_ead lt 0 then  /*líftími minni en 1 ár er reiknaður fyrir utan fallið*/ 

   do; 

    out_lifetime_ecl=.; 

    out_lifetime_impairment=.; 

   end; 

  else 

   do; 

    number_of_payments = ceil(in_maturity);  /*fjöldi afborgana, gert ráð fyrir einni á ári*/ 

    principal_payment = in_ead/in_maturity;  /*greiðsla höfuðstóls, gert ráð fyrir jöfnum greiðslum höfuðstóls */ 

    ead_at_year=in_ead;    /*frumstillingar fyrir ár 1 */ 

    lifetime_ecl=0; 

    lifetime_impairment=0; 

    survival_rate=1; 

 

    do year = 1 to number_of_payments; 

     years_ecl=(ead_at_year+in_ead_off_bal_addon)*in_pd*in_lgd*survival_rate;  /* vænt útlánatap ársins */ 

     discount=(1+in_eir)**(-year);  /*núvirðingarstuðull */ 

     years_imp=years_ecl*discount;  /*virðisrýrnun ársins*/ 

     lifetime_ecl=lifetime_ecl+years_ecl;  /*uppsafnað vænt útlánatap*/ 

     lifetime_impairment=lifetime_impairment+years_imp;  /* uppsöfnuð virðisrýrnun*/ 

     survival_rate=survival_rate*(1-in_pd-in_prepayment);  /*Lifunarhlutfall*/ 

     ead_at_year=ead_at_year-principal_payment;  /*eftirstöðvar áhættuskuldbindingar */ 

    end; 

 



104 

    out_lifetime_ecl=lifetime_ecl; 

    out_lifetime_impairment=lifetime_impairment; 

   end; 

 endsub; 

run; 

options cmplib=IFRS9.funcs; 

/* 

Búa til eignaígildi fyrir eignir sem eru virðisrýrðar með sértækri virðisrýrnun samkvæmt IAS 39  

Hér er nálgunin að öll sértæk virðisrýrnun skv IAS 39 muni flokkast í stig 3 í IFRS 9 

Brúttó bókfært virði þeirra eigna sem sértæk virðisrýrnun á við um er þekkt og sett í sérstök fjáreignaígildi 

*/ 

%macro split_spec_imp_dflt_assets(bank=); 

data ifrs9.&bank._fin_assets_amoc_spec_imp (keep=counterparty_category counterparty_type stage gross_bv_spec_impaired  

        spec_IAS39_impairment general_IAS39_impairment_thous general_IAS39_imp_ratio comm); 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35 stage $ 6 comm $ 200; 

 format  gross_bv_spec_impaired spec_impairment spec_IAS39_impairment general_IAS39_impairment_thous commax21.; 

 

 set ifrs9.&bank._fin_assets_amoc_input; 

 

 gross_bv_spec_impaired=max(gross_bv - gross_bv_no_spec_impairment,0); *Virði eignaígildis er brúttó virði virðisrýrðra eigna; 

 spec_impairment=spec_impairment_non_default + spec_impairment_default; *Sértæk virðisrýrnun lögð saman, bæði í vanefnd og ekki; 

 general_IAS39_impairment_thous=0; *Gert ráð fyrir að engin almenn virðisrýrnun eigi við um þessi eignaígildi; 

 general_IAS39_imp_ratio=0; *hlutfall almennrar virðisrýrnunar er 0; 

 spec_IAS39_impairment=-(spec_impairment); *Sértækri virðisrýrnun er haldið til haga og formerki breytt; 

 stage="Stig 3"; *Eignaígildi sett á stig 3; 

 comm="Stig 3 - sértæk virðisrýrnun skv IAS 39"; *Athugasemd um ástæðu fyrir stigi; 

run; 

 

/* 

Draga eignaígildi fyrir eignir með sértæka virðisrýrnun skv IAS39 fá heildareignum til að finna virði óvirðisrýrðra eigna og eigna með almenna virðisrýrnun 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._fin_assets_amoc_no_spec_imp as 

  select a.counterparty_category,  

   a.counterparty_type,  

   "" as stage length=6 format=$6., /*ekki tekin afstaða til stigs*/ 

   "" as comm  length=200 format=$200., 

   a.gross_bv - coalesce(b.gross_bv_spec_impaired,0) as gross_bv format=commax21.,  

/*virði óvirðisrýrðra eigna=heildarvirði-virði eigna með sértæka virðisrýrnun*/ 

   0 as spec_IAS39_impairment format=commax21.,  /*öll sértæk virðisrýrnun verður eftir á á eignaígildum flokkuðum á stig 3 hér að ofan*/ 

   -a.general_impairment*1000 as general_IAS39_impairment_thous format=commax21., /*almennri virðisrýrnun haldið til haga */ 

   (-a.general_impairment)/(calculated gross_bv) format=nlpct8.4 as general_IAS39_imp_ratio /*hlutfall almennrar virðisrýrnunar*/ 

  from ifrs9.&bank._fin_assets_amoc_input a 

   inner join ifrs9.&bank._fin_assets_amoc_spec_imp b 

    on (a.counterparty_category=b.counterparty_category and a.counterparty_type = b.counterparty_type); 

quit; 

 

/* 

virðisrýrð og óvirðisrýrð fjáreignaígildi sameinuð 

*/ 

data ifrs9.&bank._portfolio_step1 (keep=counterparty_category counterparty_type stage gross_bv spec_IAS39_impairment general_IAS39_impairment_thous 

general_IAS39_imp_ratio comm); 

 set   ifrs9.&bank._fin_assets_amoc_no_spec_imp 

  ifrs9.&bank._fin_assets_amoc_spec_imp(rename=(gross_bv_spec_impaired=gross_bv) where=(gross_bv gt 0)); 

run; 

%mend split_spec_imp_dflt_assets; 
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/* 

Draga fjárhæð vanskila saman í þrjá flokka,  

"lág útlánaáhætta": vanskil í 1 til 5 daga og 6 til 30 daga 

"aukin útlánaáhætta": vanskil í 31 til 60 daga og 61 til 90 daga 

"í vanefnd": vanskil í yfir 90 daga 

*/ 

%macro split_dflt_assets(bank=); 

data ifrs9.&bank._assets_in_arr_no_imp_adj (keep=counterparty_category counterparty_type gross_bv_low_risk_no_imp gross_bv_incr_risk_no_imp 

gross_bv_deflt_no_imp); 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format gross_bv_low_risk_no_imp gross_bv_incr_risk_no_imp gross_bv_deflt_no_imp commax21.; 

 set  ifrs9.&bank._fin_ass_amco_in_arr_no_imp; 

 gross_bv_low_risk_no_imp=gross_bv_days_in_arr_1to5+gross_bv_days_in_arr_6to30; 

 gross_bv_incr_risk_no_imp=gross_bv_days_in_arr_31to60+gross_bv_days_in_arr_61to90; 

 gross_bv_deflt_no_imp=gross_bv_days_in_arr_90plus; 

run; 

 

/* 

Búa til eignaígildi fyrir eignir sem eru í vanefnd en ekki virðisrýrðar   

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._assets_dflt_no_imp as 

  select a.counterparty_category,  

   a.counterparty_type,  

   "Stig 3" as stage length=6 format=$6., /*Eignaígildi sett á stig 3*/ 

   "Stig 3 - óvirðisrýrð vanefnd" as comm  length=200 format=$200., /*sem óvirðisrýrð vanefnd (einungis um að ræða hjá Landsbanka)*/ 

   b.gross_bv_deflt_no_imp as gross_bv format=commax21.,  /*virði óvirðisrýrðra eigna í vanefnd*/ 

   0 as spec_IAS39_impairment format=commax21. , /*Þegar búið að ráðstafa allri sértækri virðisrýrnun*/ 

   b.gross_bv_deflt_no_imp*a.general_IAS39_imp_ratio*1000 as general_IAS39_impairment_thous format=commax21.,   

/*hluti almennrar virðisrýrnunar, skalaður niður í þúsund*/ 

   a.general_IAS39_imp_ratio /*hlutfall almennrar virðisrýrnunar*/ 

 from ifrs9.&bank._portfolio_step1 a 

  inner join ifrs9.&bank._assets_in_arr_no_imp_adj b 

   on (a.counterparty_category=b.counterparty_category and a.counterparty_type=b.counterparty_type) 

   where gross_bv_deflt_no_imp gt 0.00001 and a.stage eq "";   quit; 

 

/* 

Draga eignaígildi fyrir eignir sem eru í vanefnd en ekki virðisrýrðar frá óflokkuðum eignum  

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._assets_no_stage as 

  select a.counterparty_category,  

   a.counterparty_type,  

   "" as stage length=6 format=$6.,  /*ekki tekin afstaða til stigs*/ 

   "" as comm  length=200 format=$200., 

   a.gross_bv - coalesce(b.gross_bv,0) as gross_bv format=commax21.,  

/*virði óvirðisrýrðra eignaígilda í vanefnd dregið frá óflokkuðum eignaígildum*/ 

   0 as spec_IAS39_impairment format=commax21., 

   a.general_IAS39_impairment_thous - coalesce(b.general_IAS39_impairment_thous,0) as general_IAS39_impairment_thous format=commax21., 

/*hluti almennrar virðisrýrnunar, skalaður niður í þúsund*/ 

   a.general_IAS39_imp_ratio 

  from  ifrs9.&bank._portfolio_step1 a  

   left join ifrs9.&bank._assets_dflt_no_imp b 

    on (a.counterparty_category=b.counterparty_category and a.counterparty_type=b.counterparty_type) 

    where a.stage eq ""; 

quit; 
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/* 

allar tegundir eignaígilda sameinaðar á ný 

*/ 

data ifrs9.&bank._portfolio_step2 (keep=counterparty_category counterparty_type stage gross_bv spec_IAS39_impairment general_IAS39_impairment_thous 

general_IAS39_imp_ratio comm); 

 set   ifrs9.&bank._portfolio_step1(where=(stage ne "")) 

  ifrs9.&bank._assets_dflt_no_imp 

  ifrs9.&bank._assets_no_stage; 

run; 

 

/* 

Búa til eignaígildi fyrir eignir sem eru í 30-90 daga vanskilum en ekki virðisrýrðar  

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._assets_high_risk_no_imp as 

  select a.counterparty_category,  

   a.counterparty_type,  

   "Stig 2" as stage length=6 format=$6., /*Virði eigna sett á stig 2*/ 

   "Stig 2 - vanskil í 30 til 90 daga" as comm  length=200 format=$200.,  

/* eru í yfir 30 daga vanskilum sem er viðmiðunarregla í IFRS 9*/ 

   b.gross_bv_incr_risk_no_imp as gross_bv format=commax21., /*virði eignaígilda í 30-90 daga vanskilum*/ 

   0 as spec_IAS39_impairment format=commax21. , 

   b.gross_bv_incr_risk_no_imp*a.general_IAS39_imp_ratio*1000 as general_IAS39_impairment_thous format=commax21.,   

/*hluti almennrar virðisrýrnunar, skalaður niður í þúsund*/ 

   a.general_IAS39_imp_ratio 

  from ifrs9.&bank._portfolio_step2 a 

   inner join ifrs9.&bank._assets_in_arr_no_imp_adj b 

    on (a.counterparty_category=b.counterparty_category and a.counterparty_type=b.counterparty_type) 

   where gross_bv_incr_risk_no_imp gt 0.00001 and a.stage eq "" and b.gross_bv_incr_risk_no_imp ne 0; 

quit; 

 

 

/* 

Draga eignaígildi fyrir eignir sem eru í vanefnd en ekki virðisrýrðar frá óflokkuð eignum 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._assets_no_stage as 

  select a.counterparty_category,  

   a.counterparty_type,  

   "" as stage length=6 format=$6.,  

   "" as comm  length=200 format=$200., 

   a.gross_bv - coalesce(b.gross_bv,0) as gross_bv format=commax21.,  

   0 as spec_IAS39_impairment format=commax21., 

   a.general_IAS39_impairment_thous - coalesce(b.general_IAS39_impairment_thous,0) as general_IAS39_impairment_thous format=commax21.,  

   a.general_IAS39_imp_ratio 

  from ifrs9.&bank._portfolio_step2 a 

   left join ifrs9.&bank._assets_high_risk_no_imp b 

    on (a.counterparty_category=b.counterparty_category and a.counterparty_type=b.counterparty_type) 

   where a.stage eq ""; 

quit; 

 

 

/* 

allar tegundir eignaígilda sameinaðar á ný 

*/ 
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data ifrs9.&bank._portfolio_step3 (keep=counterparty_category counterparty_type stage gross_bv spec_IAS39_impairment general_IAS39_impairment_thous 

general_IAS39_imp_ratio comm); 

 set   ifrs9.&bank._portfolio_step2(where=(stage ne "")) 

  ifrs9.&bank._assets_high_risk_no_imp 

  ifrs9.&bank._assets_no_stage; 

run; 

%mend split_dflt_assets; 

 

 

/* 

bæta við líkum á vanefnd, tapshlutfalli að gefinni vanefnd og virkum vöxtum 

*/ 

%macro enrich_w_pd_lgd_eir(bank=); 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._portfolio_pre_rating_step4 as 

  select a.*, c.eir, d.pd_avg_category, d.lgd_avg_category, d.off_bal_addon 

   from  ifrs9.&bank._portfolio_step3 a 

    inner join ifrs9.&bank._eir c 

     on (a.counterparty_category = c.counterparty_category) 

    inner join ifrs9.&bank._lgd d 

     on (a.counterparty_category = d.counterparty_category  and a.counterparty_type = d.counterparty_type); 

quit; 

%mend enrich_w_pd_lgd_eir; 

 

/* 

Skipta fjáreignaígildum niður á lánshæfisflokka í viðkomandi hlutföllum 

ath að lánshæfisflokkur sem táknar vanskil er álitinn tómur á þessu stigi 

skölun á bókfærðu virði í einingar (krónur) 

*/ 

%macro split_on_rating(bank=); 

 

%&bank._migrate_ratings; /*færa milli lánshæfisflokka ef þess er óskað*/ 

 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._no_stage_ratings as 

  select a.counterparty_category, 

   a.counterparty_type,  

   a.rating_grade,  

   a.rating_proportion,  

   a.rating_grade_pd, 

   b.stage, 

   b.comm, 

   b.gross_bv, 

   b.spec_IAS39_impairment, 

   b.general_IAS39_impairment_thous, 

   b.eir,  

   b.pd_avg_category,  

   b.lgd_avg_category, 

   b.off_bal_addon, 

   round(1000000*b.gross_bv*coalesce(a.rating_proportion,1),1) as gross_bv_rating_portion_unit,  

/*hlutfall fjáreignar í lánshæfisflokki fyrir tegund mótaðila*/ 

    

round(1000*b.general_IAS39_impairment_thous*coalesce(a.rating_proportion,1),1) as gen_imp_rating_portion_unit,  

/*hlutfall almennrar virðisrýrnunar í lánshæfisflokki fyrir tegund mótaðila*/ 

   b.general_IAS39_imp_ratio 
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 from ifrs9.&bank._ratings a 

  inner join ifrs9.&bank._portfolio_pre_rating_step4 b 

   on (a.counterparty_category=b.counterparty_category and a.counterparty_type=b.counterparty_type) 

   where b.stage eq "" and a.rating_grade ne "&&&bank._default."  

    and calculated gross_bv_rating_portion_unit gt 0 and a.rating_proportion ne .; 

quit; 

 

/* 

Flokkuð eignaígildi sett í millitöflu 

*/ 

data ifrs9.&bank._portfolio_temp; 

 set ifrs9.&bank._portfolio_pre_rating_step4(where=(stage ne "")); 

 gross_bv_rating_portion_unit=round(1000000*gross_bv,1); 

 gen_imp_rating_portion_unit=round(1000*general_IAS39_impairment_thous,1); 

run; 

 

/* 

allar tegundir eignaígilda sameinaðar á ný 

*/ 

data ifrs9.&bank._portfolio_pre_rating_step5; 

 set ifrs9.&bank._no_stage_ratings 

  ifrs9.&bank._portfolio_temp; 

run; 

 

/* 

Skipta fjáreignum á stigi 2 þar sem mótaðili er einstaklingur  

niður á fjáreignaígildi eftir hlutföllum eigna í hverjum lánshæfisflokki 

ath að lánshæfisflokkur 0 er tómur á þessu stigi 

Færa má rök fyrir að hér gildi ekki almenn dreifing á lánshæfisflokkum fyrir einstaklinga 

þar sem þessir aðilar eru með aukna útlánaáhættu vegna vanskila 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._stage_2_ratings as  

  select a.counterparty_category,  

   a.counterparty_type, 

   a.rating_grade, 

   a.rating_proportion, 

   a.rating_grade_pd, 

   b.stage, 

   b.comm, 

   b.gross_bv, 

   b.eir,  

   b.pd_avg_category,  

   b.lgd_avg_category, 

   b.off_bal_addon, 

   round(1000000*b.gross_bv*coalesce(a.rating_proportion,1),1) as gross_bv_rating_portion_unit,  

   round(1000*b.general_IAS39_impairment_thous*coalesce(a.rating_proportion,1),1) as gen_imp_rating_portion_unit,  

/*hlutfall almennrar virðisrýrnunar í lánshæfisflokki fyrir tegund mótaðila*/ 

   b.general_IAS39_imp_ratio, 

   0 as spec_IAS39_impairment 

 from ifrs9.&bank._ratings a 

  inner join ifrs9.&bank._portfolio_pre_rating_step5 b 

   on (a.counterparty_category = b.counterparty_category and a.counterparty_type = b.counterparty_type) 

   where stage eq "Stig 2" and a.rating_grade ne "&&&bank._default." 

    and calculated gross_bv_rating_portion_unit gt 0 and a.rating_proportion ne .; 

quit; 
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/* 

Stilla upplýsingar fyrir eignaígildi á stigi 3 

Annars vegar eru þetta virðisrýrðar eignir og verður unnið með þá virðisrýrnun eins og hún liggur fyrir skv IAS39 

hins vegar eru þetta óvirðisrýrðar eignir í vanefnd sem verður reiknuð virðisrýrnun á 

*/ 

data ifrs9.&bank._stage_3; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35 stage $ 6; 

 format gross_bv commax21.; 

 length comm $ 200; 

 set ifrs9.&bank._portfolio_pre_rating_step5(where=(stage eq "Stig 3")); 

 gross_bv_rating_portion_unit=round(1000000*gross_bv,1); 

 gen_imp_rating_portion_unit=round(1000*general_IAS39_impairment_thous,1); 

 rating_grade=symget("&bank._default"); 

 rating_proportion=1; 

 rating_grade_pd=1; 

 

 *þessi eignaígildi eru í vanefnd; 

run; 

 

 

/* 

allar tegundir eignaígilda sameinaðar á ný 

*/ 

data ifrs9.&bank._port_pre_maturity_step6; 

 set ifrs9.&bank._stage_2_ratings 

  ifrs9.&bank._stage_3 

  ifrs9.&bank._portfolio_pre_rating_step5(where=(stage ne "Stig 2" and stage ne "Stig 3")); 

run; 

%mend split_on_rating; 

 

 

/* 

Stilla upp krosstengingu á tegundum mótaðila, lánshæfiseinkunn og líftíma fyrir fjármálafyrirtæki 

*/ 

%macro split_on_maturity(bank=, stage_2_split=relaxed); 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._maturity_finance_cj as 

  select a.counterparty_category, 

   a.counterparty_type, 

   "&&&bank._fin_rating." as rating_grade length 4, 

   c.maturity, 

   c.mat_proportion 

  from ifrs9.&bank._cp_types_util a 

   cross join ifrs9.&bank._maturity_profile_finance c 

  where a.counterparty_category eq "Fjármálafyrirtæki"; 

quit; 
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/* 

Stilla upp krosstengingu á tegundum mótaðila, lánshæfiseinkunn og líftíma fyrir aðra viðskiptavini 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._maturity_other_cj as 

  select a.counterparty_category, 

   a.counterparty_type, 

   b.rating_grade, 

   c.maturity, 

   c.mat_proportion 

  from ifrs9.&bank._cp_types_util a 

   cross join ifrs9.&bank._ratings_util b 

   cross join ifrs9.&bank._maturity_profile_other c 

  where counterparty_category ne "Fjármálafyrirtæki"; 

quit; 

 

/* 

Skipta fjáreignaígildum innan mótaðilategundar og lánshæfisflokks 

niður á fjáreignaígildi eftir hlutföllum líftíma fyrir fjármálafyrirtæki 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._port_mat_split_finance as 

  select a.counterparty_category, 

   a.counterparty_type, 

   a.rating_grade, 

   a.maturity, 

   a.mat_proportion, 

   b.rating_proportion, 

   b.rating_grade_pd, 

   b.gross_bv, 

   b.eir, 

   b.pd_avg_category, 

   b.lgd_avg_category, 

   b.off_bal_addon, 

   b.gross_bv_rating_portion_unit, 

   b.spec_IAS39_impairment, 

   round(b.gross_bv_rating_portion_unit*coalesce(a.mat_proportion,1),1) as gross_bv_maturity_portion_unit format=commax21., 

   round(b.gen_imp_rating_portion_unit*coalesce(a.mat_proportion,1),1) as gen_imp_maturity_portion_unit,  

   b.general_IAS39_imp_ratio, 

   b.general_IAS39_impairment_thous, 

   "Stig 1" len=6 as stage, 

   "Stig 1 - litlar líkur á vanefnd - lánastofnanir" len=200 as comm 

  from ifrs9.&bank._maturity_finance_cj a 

   inner join ifrs9.&bank._port_pre_maturity_step6 b 

    on (a.counterparty_category = b.counterparty_category and a.counterparty_type = b.counterparty_type  

    and a.rating_grade = b.rating_grade) 

   where b.counterparty_category eq "Fjármálafyrirtæki" 

    and calculated gross_bv_maturity_portion_unit gt 1 and calculated gross_bv_maturity_portion_unit ne .; 

quit; 
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/* 

Skipta fjáreignaígildum innan mótaðilategundar og lánshæfisflokks 

niður á fjáreignaígildi eftir hlutföllum líftíma fyrir aðra viðskiptavini 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._port_mat_split_other_st3 as 

  select a.counterparty_category, 

   a.counterparty_type, 

   a.rating_grade, 

   a.maturity, 

   a.mat_proportion, 

   b.rating_proportion, 

   b.rating_grade_pd, 

   b.gross_bv, 

   b.eir, 

   b.pd_avg_category, 

   b.lgd_avg_category, 

   b.off_bal_addon, 

   b.gross_bv_rating_portion_unit, 

   b.spec_IAS39_impairment, 

   round(b.gross_bv_rating_portion_unit*coalesce(a.mat_proportion,1),1) as gross_bv_maturity_portion_unit,  

   round(b.gen_imp_rating_portion_unit*coalesce(a.mat_proportion,1),1) as gen_imp_maturity_portion_unit,  

   b.general_IAS39_imp_ratio, 

   b.general_IAS39_impairment_thous, 

   b.stage, 

   b.comm 

  from ifrs9.&bank._maturity_other_cj a 

   inner join ifrs9.&bank._port_pre_maturity_step6 b 

    on (a.counterparty_category = b.counterparty_category and a.counterparty_type = b.counterparty_type ) 

   where b.stage eq "Stig 3" and b.counterparty_category ne "Fjármálafyrirtæki" and b.spec_IAS39_impairment = 0  

and a.rating_grade eq "&&&bank._default." 

    order by a.counterparty_category, a.counterparty_type, a.maturity; 

quit; 

 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._port_mat_split_other_st2 as 

  select a.counterparty_category, 

   a.counterparty_type, 

   a.rating_grade, 

   a.maturity, 

   a.mat_proportion, 

   b.rating_proportion, 

   b.rating_grade_pd, 

   b.gross_bv, 

   b.eir, 

   b.pd_avg_category, 

   b.lgd_avg_category, 

   b.off_bal_addon, 

   b.gross_bv_rating_portion_unit, 

   b.spec_IAS39_impairment, 

   round(b.gross_bv_rating_portion_unit*coalesce(a.mat_proportion,1),1) as gross_bv_maturity_portion_unit, 

   round(b.gen_imp_rating_portion_unit*coalesce(a.mat_proportion,1),1) as gen_imp_maturity_portion_unit,  

   b.general_IAS39_imp_ratio, 

   b.general_IAS39_impairment_thous, 

   b.stage, 

   b.comm 
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  from ifrs9.&bank._maturity_other_cj a 

   inner join ifrs9.&bank._port_pre_maturity_step6 b 

    on (a.counterparty_category = b.counterparty_category and a.counterparty_type = b.counterparty_type  

    and a.rating_grade = b.rating_grade) 

   where b.stage eq "Stig 2" and a.rating_grade ne "&&&bank._default." 

    order by a.counterparty_category, a.counterparty_type, a.rating_grade, a.maturity; 

quit; 

 

proc sql; 

 create table ifrs9.&bank._port_mat_split_other_st_ as 

  select a.counterparty_category, 

   a.counterparty_type, 

   a.rating_grade, 

   a.maturity, 

   a.mat_proportion, 

   b.rating_proportion, 

   b.rating_grade_pd, 

   b.gross_bv, 

   b.eir, 

   b.pd_avg_category, 

   b.lgd_avg_category, 

   b.off_bal_addon, 

   b.gross_bv_rating_portion_unit, 

   b.spec_IAS39_impairment, 

   round(b.gross_bv_rating_portion_unit*coalesce(a.mat_proportion,1),1) as gross_bv_maturity_portion_unit, 

   round(b.gen_imp_rating_portion_unit*coalesce(a.mat_proportion,1),1) as gen_imp_maturity_portion_unit,  

   b.general_IAS39_imp_ratio, 

   b.general_IAS39_impairment_thous, 

   b.stage, 

   b.comm 

 

  from ifrs9.&bank._maturity_other_cj a 

   inner join ifrs9.&bank._port_pre_maturity_step6 b 

    on (a.counterparty_category = b.counterparty_category and a.counterparty_type = b.counterparty_type  

    and a.rating_grade = b.rating_grade) 

   where b.stage eq "" and b.counterparty_category ne "Fjármálafyrirtæki" 

    order by a.counterparty_category, a.counterparty_type, a.rating_grade, a.maturity; 

quit; 

 

/* 

Virðisrýrð eignaígildi sem eru á stigi 3  

*/ 

data ifrs9.&bank._port_temp; 

 set ifrs9.&bank._port_pre_maturity_step6(where=(stage eq "Stig 3" and spec_IAS39_impairment gt 0)); 

 gross_bv_maturity_portion_unit=gross_bv_rating_portion_unit; 

 gen_imp_maturity_portion_unit=gen_imp_rating_portion_unit; 

 mat_proportion = 1; 

run; 
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/* 

allar tegundir eignaígilda sameinaðar á ný 

*/ 

data ifrs9.&bank._port_post_maturity_step7; 

 set ifrs9.&bank._port_mat_split_finance 

  ifrs9.&bank._port_mat_split_other_st3 

  ifrs9.&bank._port_mat_split_other_st2 

  ifrs9.&bank._port_mat_split_other_st_ 

  ifrs9.&bank._port_temp; 

 

 stage_2_split="&stage_2_split"; 

 

 if "&stage_2_split"="strict" then 

 do; 

  if rating_grade in (&&&bank._st2_ratings_strict.) and stage = "" then 

   do; 

    stage="Stig 2"; 

    comm="Stig 2 - há útlánaáhætta, ströng flokkun"; 

   end; 

  else if rating_grade in (&&&bank._st1_ratings_strict.) and stage = "" then 

   do; 

    stage="Stig 1"; 

    comm="Stig 1 - lág útlánaáhætta, ströng flokkun"; 

   end; 

 end; 

 else 

 do; 

  if rating_grade in (&&&bank._st2_ratings.) and stage = "" then 

   do; 

    stage="Stig 2"; 

    comm="Stig 2 - há útlánaáhætta, afslöppuð flokkun"; 

   end; 

  else if rating_grade in (&&&bank._st1_ratings.) and stage = "" then 

   do; 

    stage="Stig 1"; 

    comm="Stig 1 - lág útlánaáhætta, afslöppuð flokkun"; 

   end; 

 end; 

run; 

 

%mend split_on_maturity; 
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/*  

Fara í gegnum safn eignaígilda og reikna vænt útlánatap og virðisrýrnun, bæði til 12 mánaða og yfir líftíma  

*/ 

%macro calculate_impairment(bank=); 

 

 data ifrs9.&bank._portfolio_impairment (drop=discount); 

  set ifrs9.&bank._port_post_maturity_step7; 

  format one_year_ecl_unit one_year_impairment_unit lifetime_ecl_unit lifetime_impairment_unit commax21.; 

 

  if spec_IAS39_impairment lt 0.0001 then 

   do; 

    ead_off_bal_addon_unit=gross_bv_maturity_portion_unit*off_bal_addon*&off_bal_addon_scaler; 

    one_year_ecl_unit=(gross_bv_maturity_portion_unit+ead_off_bal_addon_unit)* (rating_grade_pd*&pd_scaler)* 

 (lgd_avg_category*&lgd_scaler); 

    discount=(1+(eir*&eir_scaler))**(-1); 

    one_year_impairment_unit=one_year_ecl_unit*discount; 

 

    if coalesce(maturity,0) le 1 then 

     do; 

      lifetime_ecl_unit=one_year_ecl_unit; 

      lifetime_impairment_unit=one_year_impairment_unit; 

     end; 

    else 

     do; 

      lifetime_ecl_unit=0; 

      lifetime_impairment_unit=0; 

      call lifetime_ecl_and_impairment(coalesce(gross_bv_maturity_portion_unit,0),  

    coalesce(ead_off_bal_addon_unit,0),  

    min((rating_grade_pd*&pd_scaler),1),  

              min((lgd_avg_category*&lgd_scaler),1),  

    coalesce((eir*&eir_scaler),0),  

    coalesce(maturity,0),  

    min(&prepayment_rate,1),  

              lifetime_ecl_unit,  

    lifetime_impairment_unit ); 

     end; 

   end; 

  else 

   do; 

    one_year_impairment_unit=spec_IAS39_impairment*1000000; 

    one_year_ecl_unit=one_year_impairment_unit*(1+eir)**(1); 

    lifetime_ecl_unit=one_year_ecl_unit; 

    lifetime_impairment_unit=one_year_impairment_unit; 

   end; 

 run; 

 

%mend calculate_impairment; 

 

%macro summary_tables(bank=); 

 

 proc sql; 

  delete from ifrs9.impairment_results_detail where bank = "&bank" and scenario = "&scenario" and stage_2_split="&stage_2_split"; 

  insert into ifrs9.impairment_results_detail  

  select 

   "&bank" as bank, 

   "&desc" as bank_desc, 
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   "&scenario" as scenario ,  

   "&stage_2_split" as stage_2_split, 

   counterparty_category, counterparty_type, stage, rating_grade, comm,  

   &off_bal_addon_scaler as off_bal_addon_scaler, 

   &pd_scaler as pd_scaler, 

   &lgd_scaler as lgd_scaler, 

   &eir_scaler as eir_scaler, 

   &prepayment_rate as prepayment_rate, 

   sum(gross_bv_maturity_portion_unit)/1000 as gross_bv_thous, 

   sum(one_year_impairment_unit)/1000 as sum_one_year_impairment_thous,  

   sum(lifetime_impairment_unit)/1000 as sum_lifetime_impairment_thous, 

   case when stage = "Stig 1" then calculated sum_one_year_impairment_thous 

    else calculated sum_lifetime_impairment_thous end as sum_ifrs9_impairment_thous,  

   sum(spec_IAS39_impairment)*1000 as spec_IAS39_impairment_thous, 

   sum(gen_imp_maturity_portion_unit)/1000 as general_IAS39_impairement_thous, 

   avg(general_IAS39_imp_ratio)*1000 as general_IAS39_imp_ratio 

  from ifrs9.&bank._portfolio_impairment 

   group by stage_2_split, counterparty_category, counterparty_type, stage, rating_grade, comm; 

 quit; 

 

 proc sql; 

  delete from ifrs9.imp_results_summary where bank = "&bank" and scenario = "&scenario" and stage_2_split="&stage_2_split"; 

  insert into ifrs9.imp_results_summary  

  select  

   "&bank" as bank, 

   "&desc" as bank_desc, 

   "&scenario" len=30 as scenario, 

   "&stage_2_split" as stage_2_split, 

   stage,  

   comm,  

   sum(gross_bv_maturity_portion_unit)/1000 as gross_bv_thous, 

   sum(gen_imp_maturity_portion_unit)/1000 as general_impairement_IAS39_thous, 

   sum(one_year_impairment_unit)/1000 as sum_one_year_impairment_thous,  

   sum(lifetime_impairment_unit)/1000 as sum_lifetime_impairment_thous, 

   sum(spec_IAS39_impairment)*1000 as sum_spec_IAS39_impairment_thous, 

  case  

   when stage="Stig 1" then sum(one_year_impairment_unit)/1000  

   else sum(lifetime_impairment_unit)/1000    

  end  

  as IFRS9_impairment_thous , 

  sum(one_year_impairment_unit)/sum(gross_bv_maturity_portion_unit) as on_year_impairment_ratio, 

  sum(lifetime_impairment_unit)/sum(gross_bv_maturity_portion_unit) as lifetime_impairment_ratio, 

  (calculated IFRS9_impairment_thous)/(calculated gross_bv_thous) as IFRS9_impairment_ratio, 

  avg(general_IAS39_imp_ratio) as general_IAS39_imp_ratio 

 from ifrs9.&bank._portfolio_impairment 

  group by stage_2_split,stage, comm; 

 quit; 

 

%mend summary_tables; 
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/* 

Stilla upp eignasafni fyrir viðkomandi banka og reglu um skiptingu milli stiga 1 og 2 

*/ 

%macro prepare_portfolio(bank=, stage_2_split=strict); 

 

 %split_spec_imp_dflt_assets(bank=&bank);  

*skipta safni í eignaígildi tilsvarandi fjáreignum með sértæka virðisrýrnun annars vegar og öðrum fjáreignum hins vegar; 

 

 %split_dflt_assets(bank=&bank); *skilja eignaígildi í vanefnd og vanskilum frá öðrum eignaígildum; 

 

 %enrich_w_pd_lgd_eir(bank=&bank); *bæta við PD, LGD og EIR; 

 

 %split_on_rating(bank=&bank); *Skipta eignaígildum upp á lánshæfisflokka; 

 

 %split_on_maturity(bank=&bank, stage_2_split=&stage_2_split);  

*Skipta eignaígildum upp á líftímaflokkun og ákvarða stranga eða slaka flokkun á stig 2; 

 

%mend prepare_portfolio; 

 

 

/* 

Stofna töflur fyrir niðurstöður 

*/ 

%macro reset_results(); 

proc sql; 

 create table IFRS9.IMPAIRMENT_RESULTS_DETAIL 

  ( 

  bank char(3), 

  bank_desc char(50), 

  scenario char(30), 

  stage_2_split char(10), 

  counterparty_category char(20), 

  counterparty_type char(35), 

  stage char(6) format=$6., 

  rating_grade char(4), 

  comm char(200) format=$200., 

  off_bal_addon num, 

  pd_scaler num, 

  lgd_scaler num, 

  eir_scaler num, 

  prepayment_rate num, 

  gross_bv_thous num format=COMMAX21., 

  sum_one_year_impairment_thous num format=COMMAX21., 

  sum_lifetime_impairment_thous num format=COMMAX21., 

  sum_ifrs9_impairment_thous num format=COMMAX21., 

  spec_IAS39_impairment_thous num format=COMMAX21., 

  general_IAS39_impairment_thous num format=COMMAX21., 

  general_IAS39_imp_ratio num format=COMMAX21. 

  ); 
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 create table IFRS9.IMP_RESULTS_SUMMARY 

 ( 

  bank char(3), 

  bank_desc char(50), 

  scenario char(30), 

  stage_2_split char(10), 

  stage char(6) format=$6., 

  comm char(200) format=$200., 

  gross_bv_thous num format=COMMAX21., 

  general_impairement_IAS39_thous num format=COMMAX21., 

  sum_one_year_impairment_thous num format=COMMAX21., 

  sum_lifetime_impairment_thous num format=COMMAX21., 

  sum_spec_IAS39_impairment_thous num, 

  IFRS9_impairment_thous num format=COMMAX21., 

  one_year_impairment_ratio num format=NLPCT6.4, 

  lifetime_impairment_ratio num format=NLPCT6.4, 

  IFRS9_impairment_ratio num format=NLPCT6.4, 

  general_IAS39_imp_ratio num format=NLPCT8.4 

 ); 

quit; 

 

%mend reset_results;  

 

/* 

Draga saman niðurstöður 

*/ 

%macro result_summary(); 

proc sql; 

 create table ifrs9.transp_imp_result_summary as 

  select 

   bank, 

   bank_desc,  

   scenario,  

   stage_2_split, 

   stage, 

   comm, 

   gross_bv_thous, 

   IFRS9_impairment_thous, 

  case  

   when Stage = "Stig 1" then IFRS9_impairment_thous  

   else 0  

  end  

  format=commax21.  as Stage1_IFRS9, 

 case  

  when Stage = "Stig 2" then IFRS9_impairment_thous  

  else 0  

 end  

 format=commax21.  as Stage2_IFRS9, 

case  

 when Stage = "Stig 3" then IFRS9_impairment_thous  

 else 0  

end format=commax21.  as Stage3_IFRS9, 

general_impairement_IAS39_thous, 

sum_spec_IAS39_impairment_thous 
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from  ifrs9.imp_results_summary; 

quit; 

 

proc sql; 

 create table ifrs9.model_results_temp as 

  select  

   a.bank, 

   a.bank_desc,  

   a.scenario,  

   a.stage_2_split, 

   sum(a.gross_bv_thous)/1000 format=commax21. as gross_bv, 

   sum(a.IFRS9_impairment_thous)/1000 format=commax21. as total_imp, 

   sum(a.Stage1_IFRS9)/1000 format=commax21. as thereof_st1, 

   sum(a.Stage2_IFRS9)/1000 format=commax21. as thereof_st2, 

   sum(a.Stage3_IFRS9)/1000 format=commax21. as thereof_st3, 

   (sum(a.general_impairement_IAS39_thous)+sum(a.sum_spec_IAS39_impairment_thous))/1000 format=commax21. as IAS39_imp, 

   (calculated total_imp)-(calculated IAS39_imp) format=commax21. as additional_imp, 

   (calculated additional_imp)/(calculated IAS39_imp) format=nlpct8.4 as perc_increase, 

   (calculated total_imp)/(calculated gross_bv) format=nlpct8.4 as impairment_ratio 

    from ifrs9.transp_imp_result_summary a 

   group by a.bank, a.bank_desc, a.scenario, a.stage_2_split; 

 

 

 

 create table ifrs9.model_results as 

  select a.*, 

   b.avg_yield format=commax8.5 as avg_yield, 

      b.off_bal_addon_scaler format=COMMA8.2 as off_bal_addon_scaler, 

      b.pd_scaler format=COMMA8.2 as pd_scaler, 

      b.lgd_scaler format=COMMA8.2 as lgd_scaler, 

      b.eir_scaler format=COMMA8.2 as eir_scaler, 

      b.prepayment_rate format=COMMA8.2, 

      b.description  as scenario_desc, 

   case when a.stage_2_split = "strict" then "Ströng" 

     when  a.stage_2_split = "relaxed" then "Afslöppuð" 

     else "Óskilgreind" end as 'Flokkun á stig 2'n 

  from ifrs9.model_results_temp a 

   inner join ifrs9.banks_scenarios b on (a.bank=b.bank and a.scenario=b.scenario and a.stage_2_split = b.stage_2_split) 

   order by a.bank, a.bank_desc, a.scenario, a.stage_2_split; 

 quit; 

 

%mend result_summary; 
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/* 

færa á milli lánshæfisflokka fyrir Landsbankann 

*/  

%macro li4_migrate_ratings(); 

 

 data li_ratings_temp1; 

 set ifrs9.li4_ratings_input(where=(counterparty_category in ('Einstaklingar', 'Fyrirtæki') and rating_grade ne '0')); 

 rating_grade_number=input(rating_grade,best2.); 

 run; 

 

 proc sort data=li_ratings_temp1 out=li_ratings_temp2; 

 by counterparty_category counterparty_type rating_grade_number;  

 run; 

 

 data li_ratings_temp3; 

 set li_ratings_temp2; 

 retain last_proportion; 

 by counterparty_category counterparty_type rating_grade_number; 

  if first.counterparty_type then do; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

   rating_proportion_shift_up_1=0; 

  end; 

  else if last.counterparty_type then do; 

   rating_proportion_shift_up_1=last_proportion+rating_proportion_org; 

  end; 

  else do; 

   rating_proportion_shift_up_1=last_proportion; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

  end; 

 run; 

 

 proc sort data=li_ratings_temp3 out=li_ratings_temp4; 

 by counterparty_category counterparty_type descending rating_grade_number ;  

 run; 

 

 

 

 data li_ratings_temp5; 

 set li_ratings_temp4(drop=last_proportion); 

 retain last_proportion; 

 by counterparty_category counterparty_type descending rating_grade_number; 

  if first.counterparty_type then do; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

   rating_proportion_shift_down_1=0; 

  end; 

  else if last.counterparty_type then do; 

   rating_proportion_shift_down_1=last_proportion+rating_proportion_org; 

  end; 

  else do; 

   rating_proportion_shift_down_1=last_proportion; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

  end; 

 run; 
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 data ifrs9.li4_ratings; 

 set li_ratings_temp5(drop=last_proportion rating_grade_number) 

  ifrs9.li4_ratings_input(where=(counterparty_category not in ('Einstaklingar', 'Fyrirtæki') or rating_grade eq '0') in=other); 

  if other then rating_proportion_shift_up_1 = rating_proportion_org; 

  if other then rating_proportion_shift_down_1 = rating_proportion_org; 

  put "&rating_shift"; 

  if "&rating_shift"="shift_up_1" then 

   rating_proportion = rating_proportion_shift_up_1; 

  else if "&rating_shift"="shift_down_1" then 

   rating_proportion = rating_proportion_shift_down_1; 

  else rating_proportion = rating_proportion_org; 

 run; 

  

 data ifrs9.li2_ratings; 

 set ifrs9.li4_ratings; 

 run; 

 

 data ifrs9.li3_ratings; 

 set ifrs9.li4_ratings; 

 run; 

 

 

 data ifrs9.li1_ratings; 

 set ifrs9.li4_ratings; 

 run; 

 

%mend li4_migrate_ratings; 

 

%macro li2_migrate_ratings(); 

 %li4_migrate_ratings; 

%mend li2_migrate_ratings; 

 

%macro li1_migrate_ratings(); 

 %li4_migrate_ratings; 

%mend li1_migrate_ratings; 

 

%macro li3_migrate_ratings(); 

 %li4_migrate_ratings; 

%mend li3_migrate_ratings; 
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/* 

færa á milli lánshæfisflokka fyrir Íslandsbanka 

*/ 

%macro isb_migrate_ratings(); 

 

 data isb_ratings_temp1; 

 set ifrs9.isb_ratings_input(where=(counterparty_category in ('Einstaklingar', 'Fyrirtæki') and rating_grade ne '10')); 

 rating_grade_number=input(rating_grade,best2.); 

 run; 

 

 proc sort data=isb_ratings_temp1 out=isb_ratings_temp2; 

 by counterparty_category counterparty_type rating_grade_number;  

 run; 

 

 data isb_ratings_temp3; 

 set isb_ratings_temp2; 

 retain last_proportion; 

 by counterparty_category counterparty_type rating_grade_number; 

  if first.counterparty_type then do; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

   rating_proportion_shift_down_1=0; 

  end; 

  else if last.counterparty_type then do; 

   rating_proportion_shift_down_1=last_proportion+rating_proportion_org; 

  end; 

  else do; 

   rating_proportion_shift_down_1=last_proportion; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

  end; 

 run; 

 

 proc sort data=isb_ratings_temp3 out=isb_ratings_temp4; 

 by counterparty_category counterparty_type descending rating_grade_number ;  

 run; 

 

 data isb_ratings_temp5; 

 set isb_ratings_temp4(drop=last_proportion); 

 retain last_proportion; 

 by counterparty_category counterparty_type descending rating_grade_number; 

  if first.counterparty_type then do; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

   rating_proportion_shift_up_1=0; 

  end; 

  else if last.counterparty_type then do; 

   rating_proportion_shift_up_1=last_proportion+rating_proportion_org; 

  end; 

  else do; 

   rating_proportion_shift_up_1=last_proportion; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

  end; 

 run; 
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 data ifrs9.isb_ratings; 

 set isb_ratings_temp5(drop=last_proportion rating_grade_number) 

  ifrs9.isb_ratings_input(where=(counterparty_category not in ('Einstaklingar', 'Fyrirtæki') or rating_grade eq '10') in=other); 

  if other then rating_proportion_shift_up_1 = rating_proportion_org; 

  if other then rating_proportion_shift_down_1 = rating_proportion_org; 

  if "&rating_shift"="shift_up_1" then 

   rating_proportion = rating_proportion_shift_up_1; 

  else if "&rating_shift"="shift_down_1" then 

   rating_proportion = rating_proportion_shift_down_1; 

  else rating_proportion = rating_proportion_org; 

 run; 

 

%mend isb_migrate_ratings; 

 

 

/* 

færa á milli lánshæfisflokka fyrir Arion banka 

*/ 

%macro ari_migrate_ratings(); 

 

 proc sql; 

 create table ari_ratings_temp1 as 

 select a.*, b.rating_grade_number  

 from ifrs9.ari_ratings_input a 

  inner join ifrs9.ari_rating_grade_order b on (a.rating_grade = b.rating_grade) 

 where a.counterparty_category in ('Einstaklingar', 'Fyrirtæki')  

  and b.rating_grade_number ne 15; 

 quit; 

 

 proc sort data=ari_ratings_temp1 out=ari_ratings_temp2; 

 by counterparty_category counterparty_type rating_grade_number;  

 run; 

 

 data ari_ratings_temp3; 

 set ari_ratings_temp2; 

 retain last_proportion; 

 by counterparty_category counterparty_type rating_grade_number; 

  if first.counterparty_type then do; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

   rating_proportion_shift_down_1=0; 

  end; 

  else if last.counterparty_type then do; 

   rating_proportion_shift_down_1=last_proportion+rating_proportion_org; 

  end; 

  else do; 

   rating_proportion_shift_down_1=last_proportion; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

  end; 

 run; 

 

 proc sort data=ari_ratings_temp3 out=ari_ratings_temp4; 

 by counterparty_category counterparty_type descending rating_grade_number ;  

 run; 
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 data ari_ratings_temp5; 

 set ari_ratings_temp4(drop=last_proportion); 

 retain last_proportion; 

 by counterparty_category counterparty_type descending rating_grade_number; 

  if first.counterparty_type then do; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

   rating_proportion_shift_up_1=0; 

  end; 

  else if last.counterparty_type then do; 

   rating_proportion_shift_up_1=last_proportion+rating_proportion_org; 

  end; 

  else do; 

   rating_proportion_shift_up_1=last_proportion; 

   last_proportion=rating_proportion_org; 

  end; 

 run; 

 

 data ifrs9.ari_ratings; 

 set ari_ratings_temp5(drop=last_proportion rating_grade_number in=ratings) 

  ifrs9.ari_ratings_input(where=(counterparty_category not in ('Einstaklingar', 'Fyrirtæki') or rating_grade eq 'DD') in=other); 

  if other then rating_proportion_shift_up_1 = rating_proportion_org; 

  if other then rating_proportion_shift_down_1 = rating_proportion_org; 

  if ratings and "&rating_shift"="shift_up_1" then 

   rating_proportion = rating_proportion_shift_up_1; 

  else if ratings and "&rating_shift"="shift_down_1" then 

   rating_proportion = rating_proportion_shift_down_1; 

  else rating_proportion = rating_proportion_org; 

 run; 

 

 data ari_&scenario._&rating_shift._&stage_2_split.; 

  set ifrs9.ari_ratings; 

 run; 

 

%mend ari_migrate_ratings; 
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Viðauki 3 – Inntaksgögn fyrir Landsbankann 

/****************************************************************************** 

Reiknilíkan til að meta fjárhæð virðisrýrnunar samkvæmt IFRS 9 

(c) 2015 Magnús Guðmundsson 

------------------------------------------------------------------------------- 

Innlestur á gögnum og forsendum fyrir Landsbankann, byggðum á ársreikningi og  

stoðar 3 skýrslu fyrir árið 2014. 

******************************************************************************/ 

 

/* 

Landsbankinn ársreikningur 2014 - skýring 65 Útlán og aðrar kröfur eftir atvinnugreinum 

Fjáreignir á afskrifuðu kostnaðarverði 

Heildar bókfært virði brúttó 809.590 

Heildar bókfært virði nettó  768.144 

*/ 

data ifrs9.li4_fin_assets_amoc_input; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format gross_bv gross_bv_no_spec_impairment general_impairment gross_bv_impaired_non_default spec_impairment_non_default  

  gross_bv_impaired_in_default spec_impairment_default net_bv commax21. default=commax21.; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ gross_bv:commax21. gross_bv_no_spec_impairment:commax21. general_impairment:commax21.  

  gross_bv_impaired_non_default:commax21. spec_impairment_non_default:commax21. gross_bv_impaired_in_default:commax21.  

  spec_impairment_default:commax21. net_bv:commax21.; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

Fjármálafyrirtæki, Fjármálafyrirtæki                 ,  49.789,  49.789,      0,      0,      0,      0,      0,  49.789 

Opinberir aðilar , Opinberir aðilar                  ,  13.831,  13.717,    -25,     59,    -57,     56,    -42,  13.708 

Einstaklingar    , Fasteignalán                      , 168.270, 151.108, -1.478,  4.698, -2.492, 12.463, -6.605, 157.694 

Einstaklingar    , Einstaklingar - Annað             ,  86.685,  77.844,   -762,  2.420, -1.284,  6.421, -3.402,  81.237 

Fyrirtæki        , Sjávarútvegur                     , 162.507, 150.959,   -637,  8.881, -4.497,  2.667, -1.350, 156.023 

Fyrirtæki        , Byggingariðnaður og fasteignafélög, 119.926, 109.273, -1.552,  6.119, -2.850,  4.534, -2.644, 112.880 

Fyrirtæki        , Önnur fyrirtæki                   , 208.582, 179.678, -3.262, 22.612, -4.849,  6.293, -3.659, 196.813 

; 

run; 

 

data ifrs9.li2_fin_assets_amoc_input; 

set ifrs9.li4_fin_assets_amoc_input; 

run; 

 

data ifrs9.li1_fin_assets_amoc_input; 

set ifrs9.li4_fin_assets_amoc_input; 

gross_bv_no_spec_impairment=gross_bv_no_spec_impairment+gross_bv_impaired_non_default; 

net_bv=net_bv-spec_impairment_non_default; 

general_impairment=general_impairment+spec_impairment_non_default; 

gross_bv_impaired_non_default=0; 

spec_impairment_non_default=0; 

run; 
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data ifrs9.li3_fin_assets_amoc_input; 

set ifrs9.li1_fin_assets_amoc_input; 

run; 

 

/* 

Landsbankinn ársreikningur 2014 - skýringar 64 og 65 

Útlán og aðrar kröfur í vanskilum en án (sértækrar) virðisrýrnunar 

Dálkar innihalda fjárhæð vanskila í 1 til 5 daga, 6 til 30 daga, 31 til 60 daga, 61 til 90 daga  

og yfir 90 daga (sem jafnframt er túlkað sem vanefnd), ásamt heildarfjárhæð í vanskilum 

Heildar bókfært virði 25.015 

Fjármálafyrirtæki undanskilin í skýringu þar sem þau eru að fullu í skilum en bætt við gagnasett 

Bókfærðu virði útlána til fyrirtækja er deilt niður á sjávarútveg, byggingariðnað og önnur fyrirtæki  

í hlutfalli við heildarvirði úr skýringu 65 

*/ 

data ifrs9.li4_fin_ass_amco_in_arr_no_imp; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format  gross_bv_days_in_arr_1to5 gross_bv_days_in_arr_6to30 gross_bv_days_in_arr_31to60  

  gross_bv_days_in_arr_61to90 gross_bv_days_in_arr_90plus gross_bv_days_in_arr_no_imp commax21.; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ gross_bv_days_in_arr_1to5:commax21. gross_bv_days_in_arr_6to30:commax21. 

gross_bv_days_in_arr_31to60:commax21.  

  gross_bv_days_in_arr_61to90:commax21. gross_bv_days_in_arr_90plus:commax21. gross_bv_days_in_arr_no_imp:commax21.; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

Fjármálafyrirtæki, Fjármálafyrirtæki                 ,     0,     0,     0,   0,   0,      0 

Opinberir aðilar , Opinberir aðilar                  ,     0,     1,    84,   7,   6,     98 

Einstaklingar    , Fasteignalán                      , 1.597, 4.832, 2.264, 892, 644, 10.229 

Einstaklingar    , Einstaklingar - Annað             ,   822, 2.489, 1.166, 460, 332,  5.269 

Fyrirtæki        , Sjávarútvegur                     ,   175, 1.269, 1.118, 233, 361,  3.156 

Fyrirtæki        , Byggingariðnaður og fasteignafélög,   126,   918,   809, 169, 262,  2.283 

Fyrirtæki        , Önnur fyrirtæki                   ,   220, 1.600, 1.410, 294, 456,  3.980 

; 

run; 

 

data ifrs9.li2_fin_ass_amco_in_arr_no_imp; 

set ifrs9.li4_fin_ass_amco_in_arr_no_imp; 

run; 

 

data ifrs9.li1_fin_ass_amco_in_arr_no_imp; 

set ifrs9.li4_fin_ass_amco_in_arr_no_imp; 

run; 

 

data ifrs9.li3_fin_ass_amco_in_arr_no_imp; 

set ifrs9.li4_fin_ass_amco_in_arr_no_imp; 

run; 

 

 

/* 

Landsbankinn ársreikningur 2014 - skýring 65 og skýring 6 

Útreikningur á virkum vöxtum 

Meðaltal af 1 mánaðar REIBOR árið 2014 er notað fyrir útlán til lánastofnana 

Heildar brúttó bókfært virði útlána og krafna 2013 799.328 

Þar af fjármálastofnanir 67.916 og aðrir viðskiptavinir 731.412 

Heildar vaxtatekjur 2014 46.993, þar af fjármálastofnanir 442 

Vaxtatekjum (fyrir utan lánastofnanir) er deilt niður á tegundir viðskiptavina í sömu hlutföllum og eignir  

=> sömu virku vextir 

*/ 
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data ifrs9.li4_eir; 

 length counterparty_category $ 20; 

 format  eir nlpct10.5; 

 input counterparty_category $ eir:commax7.4; 

 

    infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

Fjármálafyrirtæki# 0,0566 

Opinberir aðilar# 0,0630 

Einstaklingar# 0,0630 

Fyrirtæki# 0,0630 

; 

run; 

 

data ifrs9.li2_eir; 

set ifrs9.li4_eir; 

run; 

 

data ifrs9.li1_eir; 

set ifrs9.li4_eir; 

run; 

 

data ifrs9.li3_eir; 

set ifrs9.li4_eir; 

run; 

 

/* 

Landsbankinn ársreikningur 2014 - skýring 47 

Eiginfjárþörf vegna mismunandi áhættuþátta  

Meðal líkur á vanefnd fyrir flokk mótaðila 

Meðal tapshlutfall að gefinni vanefnd  

Hlutfallsleg viðbót utan efnahags 

*/ 

data ifrs9.li4_lgd; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format  pd_avg_category lgd_avg_category off_bal_addon nlpct10.5; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ pd_avg_category:commax6.3 lgd_avg_category:commax6.3 off_bal_addon:commax6.3; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

Fjármálafyrirtæki# Fjármálafyrirtæki                 # 0,001# 0,450# 0,053 

Opinberir aðilar # Opinberir aðilar                  # 0,005# 0,444# 0,999 

Einstaklingar    # Fasteignalán                      # 0,041# 0,311# 0,010 

Einstaklingar    # Einstaklingar - Annað             # 0,041# 0,311# 0,250 

Fyrirtæki        # Sjávarútvegur                     # 0,057# 0,427# 0,181 

Fyrirtæki        # Byggingariðnaður og fasteignafélög# 0,058# 0,427# 0,299 

Fyrirtæki        # Önnur fyrirtæki                   # 0,057# 0,427# 0,220 

; 

run; 

 

/* 

Landsbankinn ársreikningur 2014 - skýring 47 

Eiginfjárþörf vegna mismunandi áhættuþátta  

Meðal líkur á vanefnd fyrir flokk mótaðila 

Meðal tapshlutfall að gefinni vanefnd er reiknað sem meðaltal af tapshlutföllum hinna 

bankanna tveggja til að fá samanburðarhæfari niðurstöður 

*/ 
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data ifrs9.li2_lgd; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format  pd_avg_category lgd_avg_category off_bal_addon nlpct10.5; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ pd_avg_category:commax6.3 lgd_avg_category:commax6.3 off_bal_addon:commax6.3; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

Fjármálafyrirtæki# Fjármálafyrirtæki                 # 0,001# 0,135# 0,053 

Opinberir aðilar # Opinberir aðilar                  # 0,005# 0,135# 0,999 

Einstaklingar    # Fasteignalán                      # 0,041# 0,050# 0,010 

Einstaklingar    # Einstaklingar - Annað             # 0,041# 0,325# 0,250 

Fyrirtæki        # Sjávarútvegur                     # 0,057# 0,153# 0,181 

Fyrirtæki        # Byggingariðnaður og fasteignafélög# 0,058# 0,153# 0,299 

Fyrirtæki        # Önnur fyrirtæki                   # 0,057# 0,153# 0,220 

; 

run; 

 

data ifrs9.li1_lgd; 

set ifrs9.li2_lgd; 

run; 

 

 

data ifrs9.li3_lgd; 

set ifrs9.li4_lgd; 

run; 

 

/* 

Landsbankinn stoðar 3 skýrsla 2014 - blaðsíða 50 56 57, skýring 52 

Þar sem búið er að meðhöndla eignir í vanefnd er litið svo á að engar eignir séu í vanefnd (einkunn 0)  

og önnur hlutföll sköluð upp sem því nemur 

Hlutfall eigna þar sem mótaðilar eru einstaklingar eftir lánshæfisflokkum 

Líkur á vanefnd fyrir viðkomandi lánshæfisflokka 

*/ 

data ifrs9.li4_ratings_input; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35 rating_grade $ 4; 

 format rating_proportion_org rating_grade_pd nlpct10.5 default=nlpct10.5; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ rating_grade $ rating_proportion_org:commax8.5 rating_grade_pd:commax8.5; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

Fjármálafyrirtæki#    Fjármálafyrirtæki# 10 # 1,0 # 0,0002 

Opinberir aðilar# Opinberir aðilar# 9 # 1,0 # 0,0007 

Einstaklingar# Fasteignalán#  10# 0,07064# 0,00020 

Einstaklingar# Fasteignalán#  9# 0,06623# 0,00070 

Einstaklingar# Fasteignalán#  8# 0,09492# 0,00155 

Einstaklingar# Fasteignalán#  7# 0,11479# 0,00335 

Einstaklingar# Fasteignalán#  6# 0,14128# 0,00725 

Einstaklingar# Fasteignalán#  5# 0,16336# 0,01560 

Einstaklingar# Fasteignalán#  4# 0,14349# 0,03335 

Einstaklingar# Fasteignalán#  3# 0,09934# 0,06965 

Einstaklingar# Fasteignalán#  2# 0,05740# 0,13905 

Einstaklingar# Fasteignalán#  1# 0,04857# 0,30000 

Einstaklingar# Fasteignalán#  0# 0,00000# 1,00000 

Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  10# 0,07064# 0,00020 

Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  9# 0,06623# 0,00070 

Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  8# 0,09492# 0,00155 

Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  7# 0,11479# 0,00335 

Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  6# 0,14128# 0,00725 
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Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  5# 0,16336# 0,01560 

Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  4# 0,14349# 0,03335 

Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  3# 0,09934# 0,06965 

Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  2# 0,05740# 0,13905 

Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  1# 0,04857# 0,30000 

Einstaklingar# Einstaklingar - Annað#  0# 0,00000# 1,00000 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  10# 0,00221# 0,00020 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  9# 0,02649# 0,00070 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  8# 0,03532# 0,00155 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  7# 0,04305# 0,00335 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  6# 0,09272# 0,00725 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  5# 0,22737# 0,01560 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  4# 0,26600# 0,03335 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  3# 0,17660# 0,06965 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  2# 0,07947# 0,13905 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  1# 0,05077# 0,40000 

Fyrirtæki# Önnur fyrirtæki#  0# 0,00000# 1,00000 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  10# 0,00000# 0,00020 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  9# 0,07179# 0,00070 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  8# 0,09744# 0,00155 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  7# 0,03590# 0,00335 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  6# 0,10769# 0,00725 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  5# 0,31795# 0,01560 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  4# 0,10256# 0,03335 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  3# 0,06667# 0,06965 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  2# 0,13846# 0,13905 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  1# 0,06154# 0,30000 

Fyrirtæki# Sjávarútvegur#  0# 0,00000# 1,00000 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  10# 0,00000# 0,00020 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  9# 0,00000# 0,00070 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  8# 0,00524# 0,00155 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  7# 0,00524# 0,00335 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  6# 0,02618# 0,00725 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  5# 0,09948# 0,01560 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  4# 0,37696# 0,03335 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  3# 0,37696# 0,06965 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  2# 0,06806# 0,13905 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  1# 0,04188# 0,30000 

Fyrirtæki# Byggingariðnaður og fasteignafélög#  0# 0,00000# 1,00000 

; 

run; 

 

/* 

Hjálpartafla fyrir krosstengingu 

*/ 

data ifrs9.li4_ratings_util; 

 length rating_grade $ 4; 

 input rating_grade $; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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4 

3 

2 

1 

0 

; 

run; 

 

data ifrs9.li2_ratings_util; 

set ifrs9.li4_ratings_util; 

run; 

 

data ifrs9.li1_ratings_util; 

set ifrs9.li4_ratings_util; 

run; 

 

data ifrs9.li3_ratings_util; 

set ifrs9.li4_ratings_util; 

run; 

 

/* 

Hjálpartafla fyrir krosstengingu 

*/ 

data ifrs9.li4_cp_types_util; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

Fjármálafyrirtæki, Fjármálafyrirtæki 

Opinberir aðilar, Opinberir aðilar 

Einstaklingar, Fasteignalán 

Einstaklingar, Einstaklingar - Annað 

Fyrirtæki, Önnur fyrirtæki 

Fyrirtæki, Sjávarútvegur 

Fyrirtæki, Byggingariðnaður og fasteignafélög 

; 

run; 

 

data ifrs9.li2_cp_types_util; 

set ifrs9.li4_cp_types_util; 

run; 

 

data ifrs9.li1_cp_types_util; 

set ifrs9.li4_cp_types_util; 

run; 

 

data ifrs9.li3_cp_types_util; 

set ifrs9.li4_cp_types_util; 

run; 

 

/* 

Landsbankinn ársreikningur 2014 - skýring 75 

Eftirstöðvagreining fjáreigna og fjárskulda 

Fjáreignir aðrar en afleiður 

Útlán og kröfur á fjármálafyrirtæki 

handvirk interpolation á gögnum um fjáreignir til 0-1 mánuðir; 1-3 mánuðir; 
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3-12 mánuðir; 1-5 ár; Meira en 5 ár 

Hámarkslíftími 10 ár 

*/ 

 

data ifrs9.li4_maturity_profile_finance; 

 format maturity commax8.6 mat_proportion nlpct10.5; 

 input maturity:commax8.5 mat_proportion:commax8.5; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

0,08333# 0,78156 

0,25000# 0,04581 

1,00000# 0,00000 

2,00000# 0,04418 

3,00000# 0,03816 

4,00000# 0,03213 

5,00000# 0,01878 

6,00000# 0,01406 

7,00000# 0,01004 

8,00000# 0,00803 

9,00000# 0,00402 

10,00000# 0,00323 

; 

run; 

 

data ifrs9.li2_maturity_profile_finance; 

set ifrs9.li4_maturity_profile_finance; 

run; 

 

data ifrs9.li1_maturity_profile_finance; 

set ifrs9.li4_maturity_profile_finance; 

run; 

 

data ifrs9.li3_maturity_profile_finance; 

set ifrs9.li4_maturity_profile_finance; 

run; 

 

/* 

Landsbankinn ársreikningur 2014 - skýring 75 

Eftirstöðvagreining fjáreigna og fjárskulda 

Fjáreignir aðrar en afleiður 

Útlán og kröfur á viðskiptavini 

handvirk interpolation á gögnum um fjáreignir til 0-1 mánuðir; 1-3 mánuðir; 

3-12 mánuðir; 1-5 ár; Meira en 5 ár 

Hámarkslíftími 40 ár 

*/ 

data ifrs9.li4_maturity_profile_other; 

 format maturity commax8.6 mat_proportion nlpct10.5; 

 input maturity:commax8.5 mat_proportion:commax8.5; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

0,08333# 0,06066 

0,25000# 0,04764 

1,00000# 0,11673 

2,00000# 0,10845 

3,00000# 0,08057 

4,00000# 0,06284 
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5,00000# 0,05801 

6,00000# 0,04651 

7,00000# 0,04186 

8,00000# 0,03767 

9,00000# 0,03730 

10,00000# 0,03319 

11,00000# 0,03089 

12,00000# 0,02852 

13,00000# 0,02615 

14,00000# 0,02196 

15,00000# 0,02094 

16,00000# 0,01962 

17,00000# 0,01808 

18,00000# 0,01639 

19,00000# 0,01463 

20,00000# 0,01285 

21,00000# 0,01054 

22,00000# 0,00864 

23,00000# 0,00748 

24,00000# 0,00606 

25,00000# 0,00491 

26,00000# 0,00418 

27,00000# 0,00335 

28,00000# 0,00268 

29,00000# 0,00214 

30,00000# 0,00171 

31,00000# 0,00206 

32,00000# 0,00144 

33,00000# 0,00101 

34,00000# 0,00118 

35,00000# 0,00059 

36,00000# 0,00029 

37,00000# 0,00015 

38,00000# 0,00007 

39,00000# 0,00004 

40,00000# 0,00004 

; 

run; 

 

data ifrs9.li2_maturity_profile_other; 

set ifrs9.li4_maturity_profile_other; 

run; 

 

data ifrs9.li1_maturity_profile_other; 

set ifrs9.li4_maturity_profile_other; 

run; 

 

data ifrs9.li3_maturity_profile_other; 

set ifrs9.li4_maturity_profile_other; 

run; 
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Viðauki 4 – Inntaksgögn fyrir Arion banka 

/****************************************************************************** 

Reiknilíkan til að meta fjárhæð virðisrýrnunar samkvæmt IFRS 9 

(c) 2015 Magnús Guðmundsson 

------------------------------------------------------------------------------- 

Innlestur á gögnum og forsendum fyrir Arion banka, byggðum á ársreikningi og  

stoðar 3 skýrslu fyrir árið 2014. 

******************************************************************************/ 

 

/* 

Arion ársreikningur 2014 - skýringar 40 og 19 

Fjáreignir á afskrifuðu kostnaðarverði 

Heildar virði brúttó 782.981, þar af eignir með sértæka virðisrýrnun 35.314 

Heildar bókfært virði nettó  756.300 að teknu tilliti til alm virðisrýrnunar 2.851 

*/ 

data ifrs9.ari_fin_assets_amoc_input; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format gross_bv gross_bv_no_spec_impairment general_impairment gross_bv_impaired_non_default spec_impairment_non_default  

  gross_bv_impaired_in_default spec_impairment_default net_bv commax21. default=commax21.; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ gross_bv:commax21. gross_bv_no_spec_impairment:commax21. general_impairment:commax21.  

  gross_bv_impaired_non_default:commax21. spec_impairment_non_default:commax21. gross_bv_impaired_in_default:commax21.  

  spec_impairment_default:commax21. net_bv:commax21.; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

Einstaklingar    , Fasteignalán         , 271.639, 225.695, -1.702, 0, 0, 17.562, -8.948, 260.989 

Einstaklingar    , Einstaklingar - Annað,  62.783,  52.164,   -445, 0, 0,  4.059, -2.068,  60.322 

Fyrirtæki        , Lítil fyrirtæki      , 169.884, 154.294, -1.186, 0, 0,  6.847, -5.599, 163.099 

Fyrirtæki        , Stór fyrirtæki       , 169.884, 154.294, -1.186, 0, 0,  6.847, -5.599, 163.099 

Fjármálafyrirtæki, Fjármálafyrirtæki    , 108.792, 108.792,      0, 0, 0,      0,      0, 108.792 

; 

run; 

 

 

/* 

Arion stoðar 3 skýrsla 2014 - tafla 4.19 Number of days in default for loans which are not impaired 

og ársreikningur skýring 19 Lán til viðskiptavina 

Hvergi kemur fram skipting eignasafns á milli lítilla (SME) og stórra fyrirtækja 

Til að geta nýtt bæði vanefndalíkönin er fjáreignum gagnvart fyrirtækjum deilt jafnt á þessar tvær gerðir 

Dálkar innihalda fjárhæð vanskila í 1 til 5 daga, 6 til 30 daga, 31 til 60 daga, 61 til 90 daga  

og yfir 90 daga (sem jafnframt er túlkað sem vanefnd), ásamt heildarfjárhæð í vanskilum 

það er munur á dagafjölda m.v.skilgreiningu í töflu, 

fyrsti flokkurinn er 1-3 dagar í stað 1-5, svo eru 4-30 dagar í stað 6 til 30, þetta breytir engu þar sem þröskuldur til aukinnar útlánaáhættu er 30 dagar 

Heildar bókfært virði 47.961 

Fjármálafyrirtæki undanskilin í skýringu þar sem þau eru að fullu í skilum en bætt við gagnasett 

*/ 
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data ifrs9.ari_fin_ass_amco_in_arr_no_imp; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format  gross_bv_days_in_arr_1to5 gross_bv_days_in_arr_6to30 gross_bv_days_in_arr_31to60  

  gross_bv_days_in_arr_61to90 gross_bv_days_in_arr_90plus gross_bv_days_in_arr_no_imp commax21.; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ gross_bv_days_in_arr_1to5:commax21. gross_bv_days_in_arr_6to30:commax21. 

gross_bv_days_in_arr_31to60:commax21.  

  gross_bv_days_in_arr_61to90:commax21. gross_bv_days_in_arr_90plus:commax21. gross_bv_days_in_arr_no_imp:commax21.; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

Einstaklingar    , Fasteignalán         , 2.791, 8.601, 4.852, 688, 9.748, 26.680 

Einstaklingar    , Einstaklingar - Annað,   645, 1.988, 1.122, 159, 2.253,  6.167 

Fyrirtæki        , Lítil fyrirtæki      , 3.277, 1.217, 1.134, 283, 1.648,  7.557 

Fyrirtæki        , Stór fyrirtæki       , 3.277, 1.217, 1.134, 283, 1.648,  7.557 

Fjármálafyrirtæki, Fjármálafyrirtæki    ,     0,     0,     0,   0,     0,      0 

; 

run; 

 

/* 

Arion ársreikningur 2014 - skýringar 6, 18 og 19 

Útreikningur á virkum vöxtum 

Meðaltal af 1 mánaðar REIBOR árið 2014 er notað fyrir útlán til lánastofnana 

Heildar brúttó bókfært virði útlána og krafna 2013 767.307 

Þar af fjármálastofnanir 102.307 og aðrir viðskiptavinir 665.000 

Heildar vaxtatekjur 2014 50.872, hluti vegna lánastofnana ekki aðgreindur,  

gert ráð fyrir að hann sé hluti af uppgefnum vaxtatekjum undir liðnum "Lán" sem er 45.810 

Gert er ráð fyrir að hluti vaxtatekna vegna lánastofnana sé 666 milljónir (sama hlutfall og hjá Landsbankanum) 

Vaxtatekjum (að frádregnum 666 milljónum) er deilt niður á fyrirtæki og einstaklinga í samræmi við hlutföll eigna 

=> sömu virku vextir fyrir einstaklinga og fyrirtæki 

*/ 

data ifrs9.ari_eir; 

 length counterparty_category $ 20; 

 format  eir nlpct10.5; 

 input counterparty_category $ eir:commax7.4; 

 

    infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

Fjármálafyrirtæki# 0,0566 

Einstaklingar# 0,0679 

Fyrirtæki# 0,0679 

; 

run; 

/* 

Arion stoðar 3 skýrsla 2014 - töflur 4.17 og 3.4 og skýring á undan töflu 4.15 

Meðal tapshlutfall að gefinni vanefnd ekki þekkt fyrir fjármálafyrirtæki,  

hlutfall fyrir stór fyrirtæki notað þess í stað 

Meðal líkur á vanefnd fyrir fyrir fjármálafyrirtæki ekki þekktar,  

notaðar eru líkur úr ársreikningi Landsbankans fyrir fjármálafyrirtæki 

*/ 

data ifrs9.ari_lgd; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format  pd_avg_category lgd_avg_category off_bal_addon nlpct10.5 ; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ pd_avg_category:commax6.3 lgd_avg_category:commax6.3 off_bal_addon:commax6.3; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

Fyrirtæki        # Stór fyrirtæki        # 0,029# 0,140# 0,182 

Fyrirtæki        # Lítil fyrirtæki       # 0,093# 0,200# 0,182 
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Einstaklingar    # Fasteignalán          # 0,040# 0,060# 0,016 

Einstaklingar    # Einstaklingar - Annað # 0,060# 0,470# 0,231 

Fjármálafyrirtæki# Fjármálafyrirtæki     # 0,001# 0,140# 0,000 

; 

run; 

 

/* 

Arion stoðar 3 skýrsla 2014 - mynd 4.11 

Þar sem búið er að meðhöndla eignir í vanefnd er litið svo á að engar eignir séu í vanefnd (flokki 0)  

og önnur hlutföll sköluð upp sem því nemur 

Í stoðar 3 skýrslu er gefin upp skipting eigna í 5 áhættuklassa, þessari skiptingu er deilt út á einstakar lánshæfiseinkunnir með sjónrænni brúun 

Líkur á vanefnd eru gefnar upp sem efri og neðri mörk í stoðar 3 skýrslu.  

Hér eru líkur á vanefnd miðjan á öllum bilum, nema fyrir CCC- þar sem líkurnar eru settar í 0,4 

*/ 

data ifrs9.ari_ratings_input; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35 rating_grade $ 4; 

 format rating_proportion_org rating_grade_pd nlpct10.5 default=nlpct10.5; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ rating_grade $ rating_proportion_org:commax8.5 rating_grade_pd:commax8.5; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # A+  # 0,01000# 0,00035 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # A   # 0,02000# 0,00090 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # A-  # 0,02500# 0,00140 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # BBB+# 0,03000# 0,00215 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # BBB # 0,04000# 0,00335 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # BBB-# 0,07000# 0,00525 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # BB+ # 0,10000# 0,00815 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # BB  # 0,13000# 0,01265 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # BB- # 0,15000# 0,01970 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # B+  # 0,15000# 0,03065 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # B   # 0,13333# 0,04765 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # B-  # 0,10000# 0,07405 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # CCC+# 0,02500# 0,20005 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # CCC-# 0,01667# 0,50000 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki             # DD  # 0,00000# 1,00000 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # A+  # 0,00000# 0,00035 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # A   # 0,00200# 0,00090 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # A-  # 0,00300# 0,00140 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # BBB+# 0,00600# 0,00215 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # BBB # 0,01200# 0,00335 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # BBB-# 0,02000# 0,00525 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # BB+ # 0,05500# 0,00815 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # BB  # 0,08000# 0,01265 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # BB- # 0,10000# 0,01970 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # B+  # 0,15500# 0,03065 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # B   # 0,18500# 0,04765 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # B-  # 0,16000# 0,07405 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # CCC+# 0,12000# 0,20005 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # CCC-# 0,10000# 0,50000 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki            # DD  # 0,00000# 1,00000 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # A+  # 0,01000# 0,00035 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # A   # 0,02000# 0,00090 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # A-  # 0,02500# 0,00140 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # BBB+# 0,03000# 0,00215 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # BBB # 0,04700# 0,00335 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # BBB-# 0,07000# 0,00525 
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Einstaklingar#    Fasteignalán         # BB+ # 0,15500# 0,00815 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # BB  # 0,19000# 0,01265 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # BB- # 0,16000# 0,01970 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # B+  # 0,07100# 0,03065 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # B   # 0,06300# 0,04765 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # B-  # 0,05700# 0,07405 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # CCC+# 0,05500# 0,20005 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # CCC-# 0,04700# 0,50000 

Einstaklingar#    Fasteignalán         # DD  # 0,00000# 1,00000 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# A+  # 0,01000# 0,00035 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# A   # 0,02000# 0,00090 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# A-  # 0,02500# 0,00140 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# BBB+# 0,03000# 0,00215 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# BBB # 0,04700# 0,00335 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# BBB-# 0,07000# 0,00525 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# BB+ # 0,15500# 0,00815 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# BB  # 0,19000# 0,01265 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# BB- # 0,16000# 0,01970 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# B+  # 0,07100# 0,03065 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# B   # 0,06300# 0,04765 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# B-  # 0,05700# 0,07405 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# CCC+# 0,05500# 0,20005 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# CCC-# 0,04700# 0,50000 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað# DD  # 0,00000# 1,00000 

Fjármálafyrirtæki#    Fjármálafyrirtæki# A   # 1,00000# 0,00100 

; 

run; 

 

data ifrs9.ari_rating_grade_order; 

infile datalines dlm=','; 

length rating_grade $ 4; 

format rating_grade_number best2.; 

input rating_grade $ rating_grade_number:best2.; 

datalines; 

A+  , 1 

A   , 2 

A-  , 3 

BBB+, 4 

BBB , 5 

BBB-, 6 

BB+ , 7 

BB  , 8 

BB- , 9 

B+  , 10 

B   , 11 

B-  , 12 

CCC+, 13 

CCC-, 14 

DD  , 15 

; 

run; 

 

/* 

Hjálpartafla fyrir krosstengingu 

*/ 
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data ifrs9.ari_ratings_util; 

 length rating_grade $ 4; 

 input rating_grade $; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

A+ 

A 

A- 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- 

CCC+ 

CCC- 

DD 

; 

run; 

 

/* 

Hjálpartafla fyrir krosstengingu 

*/ 

data ifrs9.ari_cp_types_util; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

Einstaklingar, Fasteignalán 

Einstaklingar, Einstaklingar - Annað 

Fjármálafyrirtæki, Fjármálafyrirtæki 

Fyrirtæki, Lítil fyrirtæki 

Fyrirtæki, Stór fyrirtæki 

; 

run; 

 

/* 

Arion stoðar 3 skýrsla 2014 - tafla 4.17 

Eftirstöðvagreining fjáreigna og fjárskulda 

Fjáreignir aðrar en afleiður 

Útlán og kröfur á Fjármálafyrirtæki 

*/ 

data ifrs9.ari_maturity_profile_finance; 

 format maturity commax8.6 mat_proportion nlpct10.5; 

 input maturity:commax8.5 mat_proportion:commax8.5; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

0,08333# 0,47907 

0,25# 0,52093 

; 

run; 

  



138 

/* 

Arion stoðar 3 skýrsla 2014 - tafla 4.7 

handvirk interpolation á gögnum um fjáreignir til 0-1 mánuðir; 1-3 mánuðir; 

3-12 mánuðir; 1-5 ár; Meira en 5 ár 

Hámarkslíftími 40 ár 

*/ 

data ifrs9.ari_maturity_profile_other; 

 format maturity commax8.6 mat_proportion nlpct10.5; 

 input maturity:commax8.5 mat_proportion:commax8.5; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

0,08333# 0,01804 

0,25# 0,07821 

1,0# 0,13796 

2,0# 0,12435 

3,0# 0,09699 

4,0# 0,07635 

5,0# 0,05760 

6,0# 0,03900 

7,0# 0,03715 

8,0# 0,03344 

9,0# 0,03009 

10,0# 0,02708 

11,0# 0,02437 

12,0# 0,02194 

13,0# 0,01974 

14,0# 0,01777 

15,0# 0,01599 

16,0# 0,01727 

17,0# 0,01520 

18,0# 0,01337 

19,0# 0,01177 

20,0# 0,01036 

21,0# 0,00911 

22,0# 0,00802 

23,0# 0,00706 

24,0# 0,00621 

25,0# 0,00547 

26,0# 0,00601 

27,0# 0,00511 

28,0# 0,00434 

29,0# 0,00369 

30,0# 0,00314 

31,0# 0,00534 

32,0# 0,00373 

33,0# 0,00261 

34,0# 0,00244 

35,0# 0,00146 

36,0# 0,00088 

37,0# 0,00066 

38,0# 0,00033 

39,0# 0,00016 

40,0# 0,00016 

; 

run; 
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Viðauki 5 – Inntaksgögn fyrir Íslandsbanka 

/****************************************************************************** 

Reiknilíkan til að meta fjárhæð virðisrýrnunar samkvæmt IFRS 9 

(c) 2015 Magnús Guðmundsson 

------------------------------------------------------------------------------- 

Innlestur á gögnum og forsendum fyrir Íslandsbanka, byggðum á ársreikningi og  

stoðar 3 skýrslu fyrir árið 2014. 

******************************************************************************/ 

 

/* 

Íslandsbanki ársreikningur 2014 - skýring 33, 64. Stoðar 3 skýrsla tafla 4.4  

Heildar virði brúttó 689.630, þar af eignir með sértæka virðisrýrnun 31.036 

Heildar bókfært virði nettó  669.871 að teknu tilliti til almennrar virðisrýrnunar 2.851 

*/ 

data ifrs9.isb_fin_assets_amoc_input; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format gross_bv gross_bv_no_spec_impairment general_impairment gross_bv_impaired_non_default spec_impairment_non_default  

  gross_bv_impaired_in_default spec_impairment_default net_bv commax21. default=commax21.; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ gross_bv:commax21. gross_bv_no_spec_impairment:commax21. general_impairment:commax21.  

  gross_bv_impaired_non_default:commax21. spec_impairment_non_default:commax21. gross_bv_impaired_in_default:commax21.  

  spec_impairment_default:commax21. net_bv:commax21.; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines;    

Einstaklingar, Fasteignalán,                       187.029, 178.623,   -820, 0, 0,  8.406, -3.632, 182.578 

Einstaklingar, Kaupleiga  ,                         10.128,   9.673,    -44, 0, 0,    455,   -197,   9.887 

Einstaklingar, Einstaklingar - Annað,               70.896,  67.709,   -311, 0, 0,  3.186, -1.377,  69.208 

Fyrirtæki, Lítil fyrirtæki,                         68.056,  64.712,   -295, 0, 0,  3.343, -2.061,  65.700 

Fyrirtæki, Stór fyrirtæki ,                        318.449, 302.805, -1.381, 0, 0, 15.645, -9.642, 307.426 

Fjármálafyrirtæki, Fjármálafyrirtæki,               35.072,  35.072,      0, 0, 0,      0,      0,  35.072 

; 

run; 

 

 

 

/* 

Íslandsbanki ársreikningur 2014 - skýring 66 Lán sem eru hvorki í vanskilum né virðisrýrð (sértækt) 

Dálkar innihalda fjárhæð vanskila í 1 til 5 daga, 6 til 30 daga, 31 til 60 daga, 61 til 90 daga  

og yfir 90 daga (sem jafnframt er túlkað sem vanefnd), ásamt heildarfjárhæð í vanskilum 

Íslandsbanki tilgreinir ekki vanskil í 1 til 3 daga og það er munur á dagafjölda m.v.skilgreiningu í töflu, 

fyrsti flokkurinn er 4-30 dagar í stað 6 til 30, þetta breytir engu þar sem þröskuldur til aukinnar útlánaáhættu er 30 dagar 

Heildar bókfært virði 27.619 

Fjármálafyrirtæki undanskilin í skýringu þar sem þau eru að fullu í skilum en bætt við gagnasett 

*/ 

data ifrs9.isb_fin_ass_amco_in_arr_no_imp; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format  gross_bv_days_in_arr_1to5 gross_bv_days_in_arr_6to30 gross_bv_days_in_arr_31to60  

  gross_bv_days_in_arr_61to90 gross_bv_days_in_arr_90plus gross_bv_days_in_arr_no_imp commax21.; 
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 input counterparty_category $ counterparty_type $ gross_bv_days_in_arr_1to5:commax21. gross_bv_days_in_arr_6to30:commax21. 

gross_bv_days_in_arr_31to60:commax21.  

  gross_bv_days_in_arr_61to90:commax21. gross_bv_days_in_arr_90plus:commax21. gross_bv_days_in_arr_no_imp:commax21.; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

Einstaklingar    , Fasteignalán         , 0, 5.813, 2.413, 474, 4.384, 13.084 

Einstaklingar    , Kaupleiga            , 0,   315,   131,  26,   237,    709 

Einstaklingar    , Einstaklingar - Annað, 0, 2.203,   915, 180, 1.662,  4.960 

Fyrirtæki        , Lítil fyrirtæki      , 0,   757,   338, 124,   342,  1.561 

Fyrirtæki        , Stór fyrirtæki       , 0, 3.543, 1.583, 582, 1.598,  7.306 

Fjármálafyrirtæki, Fjármálafyrirtæki    , 0,     0,     0,   0,     0,      0 

; 

run; 

 

/* 

Íslandsbanki ársreikningur 2014 - skýringar 62, 33 og 12 

Útreikningur á virkum vöxtum 

Meðaltal af 1 mánaðar REIBOR árið 2014 er notað fyrir útlán til lánastofnana 

Heildar brúttó bókfært virði útlána og krafna 2013 626.735 

Þar af fjármálastofnanir 44.078 og aðrir viðskiptavinir 582.657 

Heildar vaxtatekjur vegna útlána 2014 eru 40.521, hluti vegna lánastofnana ekki aðgreindur,  

gert ráð fyrir að hann sé hluti af uppgefnum vaxtatekjum undir liðnum "Útlán"  

Gert er ráð fyrir að hluti vaxtatekna vegna lánastofnana sé 287 milljónir (sama hlutfall og hjá Landsbankanum) 

Vaxtatekjum vegna útlána(að frádregnum 287) er deilt niður á fyrirtæki og einstaklinga í samræmi við hlutföll eigna 

=> sömu virku vextir fyrir einstaklinga og fyrirtæki 

*/ 

data ifrs9.isb_eir; 

 length counterparty_category $ 20; 

 format  eir nlpct10.5; 

 input counterparty_category $ eir:commax7.4; 

 

    infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

Fjármálafyrirtæki# 0,0566 

Einstaklingar# 0,0691 

Fyrirtæki# 0,0691 

; 

run; 

 

/* 

Íslandsbanki stoðar 3 skýrsla 2014 - tafla 4.4 

Meðal tapshlutfall að gefinni vanefnd 

ekki gefið upp fyrir opinbera aðila og fjármálafyrirtæki, lægra hlutfall fyrir fyrirtæki notað 

Meðal líkur á vanefnd fyrir flokk mótaðila eru ekki gefnar upp,  

notaðar eru líkur úr ársreikningi Landsbankans fyrir fjármálafyrirtæki 

*/ 

data ifrs9.isb_lgd; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 format  pd_avg_category lgd_avg_category off_bal_addon nlpct10.5 ; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ pd_avg_category:commax6.3 lgd_avg_category:commax6.3 off_bal_addon:commax6.3; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

Einstaklingar     # Fasteignalán              # 0,000# 0,040# 0,000 

Einstaklingar     # Kaupleiga                 # 0,000# 0,060# 0,055 

Einstaklingar     # Einstaklingar - Annað     # 0,000# 0,180# 0,055 

Fyrirtæki         # Lítil fyrirtæki           # 0,000# 0,140# 0,044 



141 

Fyrirtæki         # Stór fyrirtæki            # 0,000# 0,130# 0,044 

Fjármálafyrirtæki # Fjármálafyrirtæki         # 0,001# 0,130# 0,001 

; 

run; 

 

 

 

 

/* 

Íslandsbanki stoðar 3 skýrsla 2014 - tafla 4.3 og myndir 4.28 og 4.29 

Þar sem búið er að meðhöndla eignir í vanefnd er litið svo á að engar eignir séu í vanefnd (flokki 0)  

og önnur hlutföll sköluð upp sem því nemur 

Hlutfall eigna þar sem mótaðilar eru einstaklingar eftir lánshæfisflokkum 

Líkur á vanefnd fyrir viðkomandi lánshæfisflokka 

Einstaklingum hliðrað milli einkunna, einkunn 0 (tóm) búin til og einkunn 7 ekki notuð, til að samræma einkunnir 4 og 5 við fyrirtækjaskalana  

*/ 

data ifrs9.isb_ratings_input; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35 rating_grade $ 4; 

 format rating_proportion_org rating_grade_pd nlpct10.5 default=nlpct10.5; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $ rating_grade $ rating_proportion_org:commax8.5 rating_grade_pd:commax8.5; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki#  1# 0,03500# 0,00300 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki#  2# 0,05500# 0,00400 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki#  3# 0,10000# 0,00800 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki#  4# 0,15000# 0,01300 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki#  5# 0,23088# 0,02300 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki#  6# 0,23088# 0,04100 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki#  7# 0,10000# 0,07100 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki#  8# 0,05600# 0,12500 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki#  9# 0,04249# 0,21800 

Fyrirtæki#  Stór fyrirtæki#  10# 0,00000# 1,00000 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki#  1# 0,02000# 0,00200 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki#  2# 0,05500# 0,00400 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki#  3# 0,10000# 0,00800 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki#  4# 0,16500# 0,01700 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki#  5# 0,23088# 0,02700 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki#  6# 0,23088# 0,05000 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki#  7# 0,10000# 0,08500 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki#  8# 0,05600# 0,17000 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki#  9# 0,04249# 0,41100 

Fyrirtæki#  Lítil fyrirtæki#  10# 0,00000# 1,00000 

Einstaklingar#    Fasteignalán#  0# 0,00000# 0,00100 

Einstaklingar#    Fasteignalán#  1# 0,00900# 0,00200 

Einstaklingar#    Fasteignalán#  2# 0,01500# 0,00300 

Einstaklingar#    Fasteignalán#  3# 0,02100# 0,00500 

Einstaklingar#    Fasteignalán#  4# 0,18852# 0,01300 

Einstaklingar#    Fasteignalán#  5# 0,18852# 0,02500 

Einstaklingar#    Fasteignalán#  6# 0,18033# 0,05300 

Einstaklingar#    Fasteignalán#  8# 0,18033# 0,10600 

Einstaklingar#    Fasteignalán#  9# 0,21721# 0,32000 

Einstaklingar#    Fasteignalán#  10# 0,00000# 1,00000 

Einstaklingar#    Kaupleiga#  0# 0,00000# 0,00100 

Einstaklingar#    Kaupleiga#  1# 0,00900# 0,00200 

Einstaklingar#    Kaupleiga#  2# 0,01500# 0,00300 

Einstaklingar#    Kaupleiga#  3# 0,02100# 0,00500 
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Einstaklingar#    Kaupleiga#  4# 0,18852# 0,01300 

Einstaklingar#    Kaupleiga#  5# 0,18852# 0,02500 

Einstaklingar#    Kaupleiga#  6# 0,18033# 0,05300 

Einstaklingar#    Kaupleiga#  8# 0,18033# 0,10600 

Einstaklingar#    Kaupleiga#  9# 0,21721# 0,32000 

Einstaklingar#    Kaupleiga#  10# 0,00000# 1,00000 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað#  0# 0,00000# 0,00100 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað#  1# 0,00900# 0,00200 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað#  2# 0,01500# 0,00300 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað#  3# 0,02100# 0,00500 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað#  4# 0,18852# 0,01300 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað#  5# 0,18852# 0,02500 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað#  6# 0,18033# 0,05300 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað#  8# 0,18033# 0,10600 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað#  9# 0,21721# 0,32000 

Einstaklingar#    Einstaklingar - Annað#  10# 0,00000# 1,00000 

Fjármálafyrirtæki#    Fjármálafyrirtæki# 1 # 1,0 # 0,003 

; 

run; 

 

/* 

Hjálpartafla fyrir krosstengingu 

*/ 

data ifrs9.isb_ratings_util; 

 length rating_grade $ 2; 

 input rating_grade $; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

; 

run; 

/* 

Hjálpartafla fyrir krosstengingu 

*/ 

data ifrs9.isb_cp_types_util; 

 length counterparty_category $ 20 counterparty_type $ 35; 

 input counterparty_category $ counterparty_type $; 

 infile datalines delimiter=','; 

 datalines; 

Einstaklingar, Fasteignalán 

Einstaklingar, Kaupleiga 

Einstaklingar, Einstaklingar - Annað 

Fjármálafyrirtæki, Fjármálafyrirtæki 

Fyrirtæki, Lítil fyrirtæki 

Fyrirtæki, Stór fyrirtæki 

; 

run; 
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/* 

Íslandsbanki ársreikningur 2014 - skýring 70 

Tímagreining samningsbundinna gjalddaga  

Útlán til Lánastofnana 

Hámarkslíftími 1 ár 

Punktar beint úr skýringu 

*/ 

data ifrs9.isb_maturity_profile_finance; 

 format maturity commax8.6 mat_proportion nlpct10.5; 

 input maturity:commax8.5 mat_proportion:commax8.5; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

0,08333# 0,66107 

0,25000# 0,33751 

1,00000# 0,00143 

; 

run; 

 

/* 

Íslandsbanki ársreikningur 2014 - skýring 70 

Tímagreining samningsbundinna gjalddaga  

Útlán til viðskiptavina 

handvirk interpolation á gögnum um fjáreignir til 0-1 mánuðir; 1-3 mánuðir; 

3-12 mánuðir; 1-5 ár; Meira en 5 ár 

Hámarkslíftími 40 ár 

*/ 

data ifrs9.isb_maturity_profile_other; 

 format maturity commax8.6 mat_proportion nlpct10.5; 

 input maturity:commax8.5 mat_proportion:commax8.5; 

 infile datalines delimiter='#'; 

 datalines; 

0,08333# 0,00860 

0,25# 0,11547 

1,0# 0,08662 

2,0# 0,09406 

3,0# 0,07121 

4,0# 0,05569 

5,0# 0,05569 

6,0# 0,05127 

7,0# 0,04845 

8,0# 0,04542 

9,0# 0,04227 

10,0# 0,03903 

11,0# 0,03578 

12,0# 0,03256 

13,0# 0,02942 

14,0# 0,02827 

15,0# 0,02563 

16,0# 0,02288 

17,0# 0,01899 

18,0# 0,01576 

19,0# 0,01385 

20,0# 0,01199 

21,0# 0,01022 

22,0# 0,00818 

23,0# 0,00654 
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24,0# 0,00523 

25,0# 0,00461 

26,0# 0,00359 

27,0# 0,00293 

28,0# 0,00226 

29,0# 0,00181 

30,0# 0,00138 

31,0# 0,00109 

32,0# 0,00088 

33,0# 0,00072 

34,0# 0,00050 

35,0# 0,00035 

36,0# 0,00037 

37,0# 0,00020 

38,0# 0,00011 

39,0# 0,00007 

40,0# 0,00007 

; 

run; 
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Viðauki 6 – Útreikningur 

 

/****************************************************************************** 

Reiknilíkan til að meta fjárhæð virðisrýrnunar samkvæmt IFRS 9 

(c) 2015 Magnús Guðmundsson 

------------------------------------------------------------------------------- 

Lógík til að halda utan um útreikning fyrir allar sviðsmyndir 

******************************************************************************/ 

 

 

%reset_results; 

%let rating_shift=; 

%let desc=; 

%let scenario=basecase; 

%let stage_2_split=strict; 

 

 

data _null_; 

 set ifrs9.banks_scenarios; 

 by bank stage_2_split rating_shift; 

 call symput('desc',desc); 

 call symput('scenario',scenario); 

 call symput('stage_2_split',stage_2_split); 

 call symput('off_bal_addon_scaler',off_bal_addon_scaler); 

 call symput('pd_scaler',pd_scaler); 

 call symput('lgd_scaler',lgd_scaler); 

 call symput('eir_scaler',eir_scaler); 

 call symput('prepayment_rate',prepayment_rate); 

 if first.rating_shift then do; 

  call symput('rating_shift',trim(rating_shift)); 

  call execute('%prepare_portfolio(bank='|| bank ||', stage_2_split=' || stage_2_split || ')'); 

 end; 

 

 call execute('%calculate_impairment(bank='|| bank || ')'); 

 call execute('%summary_tables(bank='|| bank || ')'); 

run; 

 

%result_summary; 

 

data ifrs9.model_results_off_bal; 

set ifrs9.model_results(where=(scenario in ('basecase', 'off_bal_d_10', 'off_bal_u_10')  and bank not in ('li3','li4'))); 

format perc_increase impairment_ratio off_bal_addon_scaler nlpct4.1; 

run; 

 

data ifrs9.model_results_pre_pay; 

set ifrs9.model_results(where=(scenario in ('basecase', 'pre_pay_3', 'pre_pay_7') and bank not in ('li3','li4'))); 

format perc_increase impairment_ratio prepayment_rate nlpct4.1; 

run; 
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data ifrs9.model_results_eir; 

set ifrs9.model_results(where=(scenario in ('basecase', 'eir_down_10', 'eir_up_10')  and bank not in ('li3','li4'))); 

'Áætlaðir meðal virkir vextir'n=avg_yield*eir_scaler; 

format perc_increase impairment_ratio 'Áætlaðir meðal virkir vextir'n nlpct4.1; 

run; 

 

data ifrs9.model_results_lgd; 

set ifrs9.model_results(where=(scenario in ('basecase', 'lgd_down_10', 'lgd_up_10') and bank not in ('li3','li4'))); 

format perc_increase impairment_ratio lgd_scaler nlpct4.1; 

run; 

 

data ifrs9.model_results_pd; 

set ifrs9.model_results(where=(scenario in ('basecase', 'pd_down_10', 'pd_up_10') and bank not in ('li3','li4'))); 

format perc_increase impairment_ratio pd_scaler nlpct4.1; 

run; 

 

data ifrs9.model_results_rating_shift; 

set ifrs9.model_results(where=(scenario in ('basecase', 'shift_down_1', 'shift_up_1') and bank not in ('li3','li4'))); 

if scenario='shift_down_1' then condition=-1; 

if scenario='basecase' then condition=0; 

if scenario='shift_up_1' then condition=1; 

format perc_increase impairment_ratio nlpct4.1; 

run; 

 

data ifrs9.model_results_combined; 

set ifrs9.model_results(where=(scenario in ('basecase', 'positive', 'negative', 'positive_plus', 'negative_plus') and bank not in ('li3','li4'))); 

if scenario='negative_plus' then condition=-2; 

if scenario='negative' then condition=-1; 

if scenario='basecase' then condition=0; 

if scenario='positive' then condition=1; 

if scenario='positive_plus' then condition=2; 

format perc_increase impairment_ratio nlpct4.1; 

run; 
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Viðauki 7 – Samantekt niðurstaðna 

/****************************************************************************** 

Reiknilíkan til að meta fjárhæð virðisrýrnunar samkvæmt IFRS 9 

(c) 2015 Magnús Guðmundsson 

------------------------------------------------------------------------------- 

Samantekt á niðurstöðum 

******************************************************************************/ 

 

/* 

Samantekt á upplýsingum samkvæmt ársreikningum 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.IAS39_summary as  

  select "li1" as bank, "Landsbankinn" as bank_desc, sum(gross_bv) as gross_bv, sum(general_impairment) + sum(spec_impairment_non_default) + 

sum(spec_impairment_default) as impairment, sum(net_bv) as net_bv from ifrs9.li4_fin_assets_amoc_input 

   union 

  select "ari" as bank, "Arion banki"  as bank_desc, sum(gross_bv) as gross_bv, sum(general_impairment) + sum(spec_impairment_non_default) + 

sum(spec_impairment_default) as impairment, sum(net_bv) as net_bv from ifrs9.ari_fin_assets_amoc_input 

   union 

  select "isb" as bank, "Íslandsbanki" as bank_desc, sum(gross_bv) as gross_bv, sum(general_impairment) + sum(spec_impairment_non_default) + 

sum(spec_impairment_default) as impairment, sum(net_bv) as net_bv from ifrs9.isb_fin_assets_amoc_input; 

quit; 

 

/* 

Heildaráhrif IFRS 9, lokaniðurstaða 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.impact_final as 

  select a.scenario, a.bank, a.bank_desc,  

   sum(gross_bv_thous)/1000 format=commax21. as gross_bookvalue_calc,  

   (sum(spec_IAS39_impairment_thous)+sum(general_IAS39_impairment_thous))/1000 format=commax21. as IAS39_impairment_calc,  

   (calculated IAS39_impairment_calc/calculated gross_bookvalue_calc) format commax8.5 as IAS39_impairment_ratio_calc, 

   (calculated gross_bookvalue_calc - calculated IAS39_impairment_calc) format=commax21. as IAS39_net_book_value_calc, 

   (sum(sum_ifrs9_impairment_thous))/1000 format=commax21. as ifrs9_impairment, 

   (calculated gross_bookvalue_calc - calculated IFRS9_impairment) format=commax21. as IFRS9_net_book_value_calc, 

   (calculated IFRS9_impairment/calculated gross_bookvalue_calc) format commax8.5 as IFRS9_impairment_ratio_calc, 

   calculated ifrs9_impairment - calculated ias39_impairment_calc format=commax21. as impairment_increase_calc, 

   (calculated ifrs9_impairment / calculated ias39_impairment_calc) - 1  format commax8.5 as impairment_increase_pct_calc, 

 

   max(d.gross_bv) format commax21. as gross_bv_input, 

   -max(d.impairment) format commax21. as impairment_input, 

   max(d.net_bv) format commax21. as net_bv_input, 

 

   (calculated gross_bv_input - calculated IFRS9_impairment) format=commax21. as IFRS9_net_book_value_input, 

   (calculated IFRS9_impairment/calculated gross_bv_input) format commax8.5 as IFRS9_impairment_ratio_input, 

   calculated ifrs9_impairment - calculated impairment_input format=commax21. as impairment_increase_input, 

   (calculated ifrs9_impairment / calculated impairment_input) - 1  format commax8.5 as impairment_increase_pct_input, 
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   (calculated gross_bv_input / calculated gross_bookvalue_calc)-1 format nlpct8.5 as gross_bv_error_pct, 

   (calculated impairment_input / calculated IAS39_impairment_calc)-1 format nlpct8.5 as IAS39_impairment_error_pct, 

   (calculated net_bv_input / calculated IAS39_net_book_value_calc)-1 format nlpct8.5 as IAS39_net_bv_error_pct 

 

  from ifrs9.impairment_results_detail a 

   left join ifrs9.ari_rating_grade_order b on (a.rating_grade = b.rating_grade)  

   left join ifrs9.scenario_order c on (a.scenario = c.scenario) 

   left join ifrs9.IAS39_summary d on (a.bank = d.bank) 

    where a.scenario in('positive', 'negative', 'basecase') and stage_2_split = 'strict' and a.bank in ('ari','isb','li1') 

     group by c.scenario_number, a.bank, a.bank_desc, a.scenario 

      order by a.bank, c.scenario_number; 

quit; 

 

data ifrs9.IAS39_summary_li; 

 set ifrs9.IAS39_summary; 

 where bank='li1'; 

run; 

 

/* 

Heildaráhrif IFRS 9, lokaniðurstaða mismunandi útfærslur á Landsbankanum 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.impact_final_li as 

  select a.scenario, a.bank, a.bank_desc,  

   sum(gross_bv_thous)/1000 format=commax21. as gross_bookvalue_calc,  

   (sum(spec_IAS39_impairment_thous)+sum(general_IAS39_impairment_thous))/1000 format=commax21. as IAS39_impairment_calc,  

   (calculated IAS39_impairment_calc/calculated gross_bookvalue_calc) format commax8.5 as IAS39_impairment_ratio_calc, 

   (calculated gross_bookvalue_calc - calculated IAS39_impairment_calc) format=commax21. as IAS39_net_book_value_calc, 

   (sum(sum_ifrs9_impairment_thous))/1000 format=commax21. as ifrs9_impairment, 

   (calculated gross_bookvalue_calc - calculated IFRS9_impairment) format=commax21. as IFRS9_net_book_value_calc, 

   (calculated IFRS9_impairment/calculated gross_bookvalue_calc) format commax8.5 as IFRS9_impairment_ratio_calc, 

   calculated ifrs9_impairment - calculated ias39_impairment_calc format=commax21. as impairment_increase_calc, 

   (calculated ifrs9_impairment / calculated ias39_impairment_calc) - 1  format commax8.5 as impairment_increase_pct_calc, 

 

   max(d.gross_bv) format commax21. as gross_bv_input, 

   -max(d.impairment) format commax21. as impairment_input, 

   max(d.net_bv) format commax21. as net_bv_input, 

 

   (calculated gross_bv_input - calculated IFRS9_impairment) format=commax21. as IFRS9_net_book_value_input, 

   (calculated IFRS9_impairment/calculated gross_bv_input) format commax8.5 as IFRS9_impairment_ratio_input, 

   calculated ifrs9_impairment - calculated impairment_input format=commax21. as impairment_increase_input, 

   (calculated ifrs9_impairment / calculated impairment_input) - 1  format commax8.5 as impairment_increase_pct_input, 

 

   (calculated gross_bv_input / calculated gross_bookvalue_calc)-1 format nlpct8.5 as gross_bv_error_pct, 

   (calculated impairment_input / calculated IAS39_impairment_calc)-1 format nlpct8.5 as IAS39_impairment_error_pct, 

   (calculated net_bv_input / calculated IAS39_net_book_value_calc)-1 format nlpct8.5 as IAS39_net_bv_error_pct 

 

  from ifrs9.impairment_results_detail a 

   left join ifrs9.ari_rating_grade_order b on (a.rating_grade = b.rating_grade)  

   left join ifrs9.scenario_order c on (a.scenario = c.scenario) 

    cross join ifrs9.IAS39_summary_li d 

   where a.scenario in('positive', 'negative', 'basecase') and stage_2_split = 'strict' and a.bank like 'li%' 

    group by c.scenario_number, a.bank, a.bank_desc, a.scenario 

     order by a.bank, c.scenario_number; 

quit; 
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/* 

Heildaráhrif IFRS 9, lokaniðurstaða sundurliðun á sviðsmyndir 

*/ 

 

proc sql; 

 create table ifrs9.impact_final_scenarios as 

  select description as 'Sviðsmynd'n,  

   off_bal_addon_scaler format commax8.2 as 'Skölun á hlutfalli 'n, 

   pd_scaler format commax8.2 as 'Skölun á líkum á vanefnd'n, 

   lgd_scaler format commax8.2 as 'Skölun á tapshlutfalli að 'n, 

   eir_scaler format commax8.2 as 'Skölun á virkum vöxtum'n, 

   prepayment_rate format commax8.2 as 'Vænt hlutfall uppgreiðslu'n 

  from ifrs9.scenarios a 

   left join ifrs9.scenario_order c on (a.scenario = c.scenario) 

    where a.scenario in('positive', 'negative', 'basecase')  

     order by c.scenario_number; 

quit; 

 

/* 

Heildaráhrif IFRS 9, lokaniðurstaða sundurliðun á stig 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.impact_final_stages as 

  select bank_desc, stage, comm, sum(gross_bv_thous)/1000 format=commax21. as gross_bookvalue,  

   (sum(sum_ifrs9_impairment_thous))/1000 format=commax21. as ifrs9_impairment, 

   (calculated gross_bookvalue - calculated IFRS9_impairment) format=commax21. as IFRS9_net_book_value, 

   (calculated IFRS9_impairment/calculated gross_bookvalue) format commax8.5 as IFRS9_impairment_ratio 

  from ifrs9.impairment_results_detail 

   where scenario='basecase' and stage_2_split = 'strict' and bank in ('ari','isb','li1') 

    group by bank,bank_desc, stage, comm 

     order by bank, stage; 

quit; 

 

/* 

Heildaráhrif IFRS 9, lokaniðurstaða sundurliðun á lánshæfisflokka 

*/ 

proc sql; 

 create table ifrs9.impact_final_grades as 

  select bank, bank_desc, stage_2_split, stage, a.rating_grade, sum(gross_bv_thous)/1000 format=commax21. as gross_bookvalue,  

   (sum(sum_ifrs9_impairment_thous))/1000 format=commax21. as ifrs9_impairment, 

   (calculated IFRS9_impairment/calculated gross_bookvalue) format commax8.5 as IFRS9_impairment_ratio, 

   sum(sum_one_year_impairment_thous)/1000 format=commax21. as expected_losses_12mths, 

   sum(sum_lifetime_impairment_thous)/1000 format=commax21. as expected_losses_lifetime, 

  case  

   when bank = 'ari' then b.rating_grade_number 

   when bank = 'isb' then input(a.rating_grade, best2.) 

   when bank like 'li%' then abs(input(a.rating_grade,best2.)-10) 

   else .  

  end  

 as rating_grade_number_calc 

  from ifrs9.impairment_results_detail a 

   left join ifrs9.ari_rating_grade_order b on (a.rating_grade = b.rating_grade) 

    where scenario='basecase' and stage_2_split = 'strict' and bank in ('ari','isb','li1') 

     group by bank, bank_desc, stage_2_split, stage, calculated rating_grade_number_calc, a.rating_grade 

      order by bank, stage, calculated rating_grade_number_calc, a.rating_grade; 

quit; 
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data ifrs9.sensitivity_st2_split; 

 set ifrs9.model_results; 

 where bank in ('ari','isb','li1') and scenario='basecase'; 

run; 

 

 

data _null_; 

 set ifrs9.model_results; 

 where bank in ('ari','isb','li1') and stage_2_split='strict' and scenario='basecase'; 

 call symput(bank || '_base_gross_bv',put(gross_bv, best21.0)); 

 call symput(bank || '_base_impairment',put(total_imp, best21.0)); 

run; 

 

/* 

samantekt á næmnigreiningu - ströng flokkun á stig 2 

*/ 

data ifrs9.sensitivity; 

 set ifrs9.model_results; 

 where bank in ('ari','isb','li1') and stage_2_split='strict'; 

 

 if bank = 'ari' then 

  do; 

   imp_pct_diff_from_base=total_imp/&ari_base_impairment - 1; 

  end; 

 else if bank = 'isb' then 

  do; 

   imp_pct_diff_from_base=total_imp/&isb_base_impairment - 1; 

  end; 

 else if bank = 'li1' then 

  do; 

   imp_pct_diff_from_base=total_imp/&li1_base_impairment - 1; 

  end; 

run; 

 

proc sort data=ifrs9.sensitivity; 

 by scenario bank; 

run; 

 

ods listing; 

 

proc means data=ifrs9.sensitivity; 

 by scenario; 

 var imp_pct_diff_from_base; 

 output out=ifrs9.sensitivity_means; 

run; 

 

proc transpose data=ifrs9.sensitivity_means(drop=_FREQ_ _TYPE_) out=ifrs9.sensitivity_final(drop=N _NAME_) let; 

 by scenario; 

 id _stat_; 

 format imp_pct_diff_from_base commax8.5; 

run; 
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/*relaxed*/ 

data _null_; 

 set ifrs9.model_results; 

 where bank in ('ari','isb','li1') and stage_2_split='relaxed' and scenario='basecase'; 

 call symput(bank || '_base_gross_bv_relaxed',put(gross_bv, best21.0)); 

 call symput(bank || '_base_impairment_relaxed',put(total_imp, best21.0)); 

run; 

 

/* 

samantekt á næmnigreiningu - afslöppuð flokkun á stig 2 

*/ 

data ifrs9.sensitivity_relaxed; 

 set ifrs9.model_results; 

 where bank in ('ari','isb','li1') and stage_2_split='relaxed'; 

 

 if bank = 'ari' then 

  do; 

   imp_pct_diff_from_base=total_imp/&ari_base_impairment_relaxed - 1; 

  end; 

 else if bank = 'isb' then 

  do; 

   imp_pct_diff_from_base=total_imp/&isb_base_impairment_relaxed - 1; 

  end; 

 else if bank = 'li1' then 

  do; 

   imp_pct_diff_from_base=total_imp/&li1_base_impairment_relaxed - 1; 

  end; 

run; 

 

proc sort data=ifrs9.sensitivity_relaxed; 

 by scenario bank; 

run; 

 

ods listing; 

 

proc means data=ifrs9.sensitivity_relaxed; 

 by scenario; 

 var imp_pct_diff_from_base; 

 output out=ifrs9.sensitivity_means_relaxed; 

run; 

 

proc transpose data=ifrs9.sensitivity_means_relaxed(drop=_FREQ_ _TYPE_) out=ifrs9.sensitivity_final_relaxed(drop=N _NAME_) let; 

 by scenario; 

 id _stat_; 

 format imp_pct_diff_from_base commax8.5; 

run; 
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Viðauki 8 – Keyrsla 

/****************************************************************************** 

Reiknilíkan til að meta fjárhæð virðisrýrnunar samkvæmt IFRS 9 

(c) 2015 Magnús Guðmundsson 

------------------------------------------------------------------------------- 

þessi forritsstúfur keyrir útreikningana frá upphafi til enda 

******************************************************************************/ 

libname ifrs9 "C:\SAS\datasets";  /*Breyta til samræmis við umhverfi notanda*/ 

 

%let code_dir=C:\SAS;    /*Staðsetning annarra forrita*/ 

 

%include "&code_dir.\scenarios.sas"; 

%include "&code_dir.\macros.sas"; 

%include "&code_dir.\Landsbankinn data.sas"; 

%include "&code_dir.\Islandsbanki data.sas"; 

%include "&code_dir.\Arion data.sas"; 

%include "&code_dir.\calculations.sas"; 

%include "&code_dir.\summary.sas"; 


