
sþ. 692. Skýrsla [172. mál]
viðskiptaráðherra um afskipti bankaeftirlitsins af málefnum Útvegsbankans, samkvæmt
beiðni.

Hinn 11. desember 1985 var óskað eftir að viðskiptaráðherra legði fram skýrslu á
Alþingi um afskipti bankaeftirlitsins af málefnum Útvegsbankans. Með vísun til þessarar
beiðni óskaði viðskiptaráðuneytið eftir því að bankaeftirlitið tæki saman greinargerð um
málið. Ráðuneytinu barst ítarleg greinargerð í síðasta mánuði og hefur ákveðið að birta hana
óbreytta í öllum meginatriðum.

I. INNGANGUR
Bankaeftirlit Seðlabanka Íslands starfar skv. 10. gr. laga nr. 10/1961, um Seðlabanka

Íslands. Í 1.-3. mgr. þeirrar greinar er fjallað um starfsemi þess:
"Seðlabankinn hefur með höndum eftirlit með starfsemi banka, sparisjóða,

innlánsdeild a samvinnufélaga, Söfnunarsjóðs Íslands og hverrar þeirrar stofnunar annarrar,
sem tekur við innstæðum frá almenningi eða rekur sambærilega starfsemi að mati hans.

Bankaeftirlitið, en svo skal þessi starfsemi nefnast, skal fylgjast með því, að
innlánsstofnanir fylgi lögum og reglum, sem hverju sinni gilda um starfsemi þeirra. Einnig
skal því heimilt að gera athugasemdir, ef það telur hag eða rekstur innlánsstofnunar
óheilbrigðan, og skulu slíkar athugasemdir tilkynntar ráðherra þegar í stað. Gagnvart
sparisjóðum tekur bankaeftirlitið við þeim störfum, sem sparisjóðseftirlitinu eru falin með
lögum um sparisjóði nr. 69/1941.

Skylt er innlánsstofnunum að láta bankaeftirlitinu í té reikninga sína og aðrar
upplýsingar í því formi og svo oft sem óskað er. Einnig er bankaeftirlitinu heimilt að
rannsaka bókhald og eignir innlánsstofnana, hvenær sem ástæða þykir til."

Til fyllingar framangreindu ákvæði má enn fremur vísa til 22., 23. og 81. gr. rg. nr. 809
1981, um Seðlabanka Íslands (áður var í gildi rg. nr. 52/1962, ásamt síðari breytingum), sem
hljóða svo:

,,22. gr.
Seðlabankinn hefur með höndum eftirlit með starfsemi banka, sparisjóða,

innlánsdeilda samvinnufélaga, Söfnunarsjóðs Íslands og hverrar þeirrar stofnunar annarrar,
sem tekur við innstæðum frá almenningi eða rekur sambærilega starfsemi að mati hans.

23. gr.
Bankaeftirlitið skal fylgjast með því, að stofnanir þær, sem um ræðir í 22. gr., fylgi

lögum og reglum, sem á hverjum tíma gilda um starfsemi þeirra, og að öll viðskipti séu rekin
á heilbrigðan hátt. Gagnvart sparisjóðum hefur bankaeftirlitið tekið við þeim störfum, sem
sparisjóðseftirlitinu eru falin með lögum um sparisjóði. Skulu starfsmenn bankaeftirlitsins
koma í stofnanir þessar til eftirlits svo oft sem þurfa þykir.

Nefndum stofnunum er skylt að láta bankaeftirlitinu í té ársreikninga sína, efnahags- og
rekstraryfirlit og hvers konar aðrar upplýsingar, sem varða starfsemi þeirra, í því formi og
svo oft sem bankaeftirlitið óskar eftir. Í sambandi við framkvæmd eftirlits í stofnunum, sbr.
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1. mgr., er bankaeftirlitinu heimilt að rannsaka allar eignir þeirra ásamt bókum og hvers
konar skjölum og krefjast nauðsynlegra upplýsinga af stjórnendum og endurskoðendum
stofnananna.

Telji bankaeftirlitið, að innlánsstofnun hafi brotið í bága við lög eða reglur, eða
efnahagur eða rekstur stofnunar sé með öðrum hætti óheilbrigður, skal eftirlitið koma
athugasemdum eða ábendingum á framfæri við stjórnendur og endurskoðendur stofnunar-
innar. Bankaeftirlitið leggur skýrslur um eftirlit sitt fyrir bankastjórn Seðlabankans, þar sem
m.a. sé getið um athugasemdir og ábendingar, sem framkvæmd eftirlitsins kann að hafa
gefið tilefni til og um svör stjórnenda hlutaðeigandi stofnunar. Bankastjórn ákveður, hvort
einstakar skýrslur skuli sendar viðskiptaráðherra ásamt tillögum bankastjórnar um frekari
málsmeðferð. Athugasemdir bankaeftirlitsins um óheilbrigðan hag og rekstur stofnunar,
ásamt tillögum bankastjórnar um frekari málsmeðferð, skulu sendar viðskiptaráðherra.

81. gr.
Nú vanrækir innlánsstofnun eða önnur sambærileg stofnun, sem um ræðir í 22. gr., eða

þeir aðilar, sem um ræðir í 3. mgr. 51. gr., að láta í té þær upplýsingar, sem bankaeftirlit eða
hagfræðideild eiga rétt á að fá, skv. 23. gr. og Sl. gr., eða að hlíta fyrirmælum, sem
bankastjórnin setur skv. ákvæðum þessara greina eða annarra ákvæða reglugerðar þessarar,
og getur þá ráðherra, að tillögum bankastjórnar, lagt dagsektir á hinn brotlega, uns
skyldunni er fullnægt. "

Útvegsbanki Íslands hefur, á því tímabili sem skýrsla þessi tekur til, starfað skv. lögum
nr. 12/1961, með síðari breytingum, og reglugerð nr. 31/1962, með síðari breytingum.

II. SVÖR VIÐ TÖLUL. 1-4

1. Afskipti bankaeftirlits Seðlabankans af málefnum Útvegsbankans.
Á grundvelli 10. gr. laga nr. 10/1961 hefur bankaeftirlit Seðlabankans athugað starfsemi

Útvegsbanka Íslands og einstakra útibúa bankans sem hér greinir á tímabilinu 1975-
1985:

Mars 1975.

September 1975.
Febrúar 1976.
Maí 1977.
Júní 1977.
Nóvember 1978.
Nóvember 1979.
Nóvember 1979.
Febrúar 1980.
Maí 1983.
Júní 1985.

Skýringar.
Heildarúttekt á fjárhagslegri stöðu bankans, þ.e. aðalbanka og allra
útibúa. Úttektin átti rætur að rekja til sérstakra athugana á útibúum
bankans í Keflavík og Vestmannaeyjum í október til desember 1974.
Útibú bankans á Seyðisfirði.
Útibú bankans á Ísafirði.
Útibú bankans í Vestmannaeyjum.
Útibú bankans á Siglufirði.
Heildarúttekt á fjárhagslegri stöðu bankans, þ.e. aðalbanka og útibúa.
Útibú bankans á Seyðisfirði.
Útibú bankans í Keflavík.
Útibú bankans á Akureyri.
Útibú bankans á Siglufirði.
Sérstök athugun á stærstu lánþegum bankans.

Auk framangreindra athugana hefur bankaeftirlitið gert athuganir á nánar afmörkuð-
um þáttum í starfsemi Útvegsbankans, einum sér eða jafnhliða sams konar athugunum hjá
öðrum innlánsstofnunum.

í október- og nóvembermánuði 1977 var gerð sérstök úttekt á fjárhagsstöðu Hafskips
hf. og viðskiptum þess fyrirtækis við Útvegsbankann sem nánar verður vikið að undir 3.
tölu!. hér á eftir.
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Af hálfu Seðlabankans var á árinu 1980gerð ítarleg úttekt á fjárhagsvanda Útvegsbank-
ans. Um þá úttekt voru gerðar tvær skýrslur. Sú fyrri nefnist "Um stöðu Útvegsbanka
Íslands" en sú síðari .Fjárhagsvandi Útvegsbankans og tiltækar aðgerðir til lausnar honum".
Þessar úttektir voru unnar af bankaeftirliti og lánadeild Seðlabankans í sameiningu.

2. Niðurstöður athugana bankaeftirlitsins.
Í skýrslum bankaeftirlitsins um einstakar athuganir hjá Útvegsbanka Íslands eru gerðar

margvíslegar athugasemdir, ábendingar gefnar og sett fram sjónarmið um tiltekin einstök
mál, afmarkaða rekstrarþætti eða starfsemi bankans í heild. Í lok hverrar skýrslu eru
niðurstöður athugunar dregnar saman.

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum heildarathugana á stöðu Útvegsbankans
í mars 1975, nóvember 1978, júní 1985 og sérstakrar úttektar á fjárhagsvanda bankans sem
var unnin á árinu 1980. Niðurstöður athugana bankaeftirlitsins hjá einstökum útibúum
skipta hins vegar mun minna máli.

a. Heildarathugun 31. mars 1975.
Niðurstöður þeirrar athugunar eru dregnar saman og almennt orðaðar í 10. kafla

skýrslunnar, en í öðrum undanfarandi köflum eru athugasemdir, ábendingar og sjónarmið
bankaeftirlitsins nánar afmörkuð. 10. kaflinn í heild fer hér á eftir:

"Þá heildarmynd af rekstri og fjárhagsstöðu Útvegsbanka Íslands, sem gefin er í þessari
skýrslu, er á margan hátt eðlilegt að skoða í ljósi þeirrar staðreyndar , að skipulag
innlánsstofnanakerfisins hefur mjög verið til umræðu og athugunar síðustu árin og í því
sambandi hefur athyglin ekki hvað síst beinst að stöðu Útvegsbankans í kerfinu og líklegri
framtíðarþróun í rekstri hans. Má hér minna á óskir og tillögur um, að fjölgað verði þeim
bönkum, sem rétt hafa til að versla með erlendan gjaldeyri, tillögur í skipulags- og
löggjafarmálum bankakerfisins, sem bankamálanefnd lagði fram í ársbyrjun 1973, og
frumvarp til laga um viðskiptabanka í eigu ríkisins, sem lagt var fyrir Alþingi vorið 1974.
Grunntónninn í þessari tillögugerð allri hefur verið sá, að stefna beri að því að hverfa frá
þeirri sérhæfingu í rekstri hvers viðskiptabanka, sem svo mjög hefur gætt hér á landi. Bent er
á, að þessi sérhæfing komi nú m.a. fram í því, að kvaðir, sem á Útvegsbankanum hvíla um
útlán til sjávarútvegsins, séu orðnar meiri en bankinn fái risið undir og allar verulegar
breytingar í bankamálum hljóti því m.a. að miðast við það að bæta lausafjárstöðu bankans
og tryggja með eðlilegum hætti samkeppnisaðstöðu hans. Hafa þeir, sem unnið hafa að
athugunum og tillögugerð í þessum málum, einna helst staldrað við þá hugmynd, að
sameining Búnaðarbankans og Útvegsbankans yrði grundvöllur heilbrigðrar uppstokkun ar
á bankakerfinu, en sú hugmynd hefur þó a.m.k. enn sem komið er ekki fengið nægan byr í
seglin.

Við þær efnahagsaðstæður, sem ríktu hér á landi á síðasta ári, varð enn stórfelld rýrnun
á lausafjárstöðu Útvegsbankans. Þær upplýsingar um þróun lausafjárstöðu bankans, sem
fram koma í 7. kafla skýrslunnar, eru almennt kunnar, enda hefur þróun bankamála verið
allmikið til umræðu á opinberum vettvangi síðustu mánuðina.

Bankaeftirlitið hefur nú um nokkurt skeið fylgst sérstaklega með ýmsum þáttum í
rekstri og efnahag Útvegsbankans og skýrslur hafa verið gerðar um kannanir, sem fram fóru
hjá útibúunum í Keflavík og Vestmannaeyjum seint á s.l. ári. Áður en sú heildarúttekt fór
fram, sem þessi skýrsla fjallar um, hafði bankaeftirlitið því allgóða heildarmynd af
fjárhagsstöðu og rekstri bankans, þ.á m. um heildarupphæð þeirra útlána, sem veikast
standa, og um margvísleg vandamál, sem leysa þarf hjá útibúunum í Keflavík og í
Vestmannaeyjum. Heildarúttektin nú bætti þó vissulega ýmsum nýjum dráttum inn í þá
mynd, sem fyrir var, auk þess sem tækifæri gafst til endurnýjaðrar og ítarlegri könnunar en
áður á ýmsum þáttum í starfsemi bankans.
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Lausafjárkreppa, tæp rekstrarafkoma og aðrir erfiðleikar, sem Útvegsbankinn á nú við
að glíma, verða vissulega að nokkru leyti raktir til þeirrar óheppilegu sérhæfingar í
bankakerfinu, sem vikið er að hér að framan. Á hinn bóginn hlýtur bankaeftirlitið að leggja
á það áherslu, að bankinn hefur í reynd engar þær skyldur að rækja við sjávarútveg eða aðra
viðskiptaaðila, að hann neyðist til fjárráðstafana, sem ekki fá staðist frá bankalegu
sjónarmiði.

Í skýrslunni hefur verið nokkuð rætt um almennt skipulag á stjórn útlánamála hjá
i .ankanum, en í því efni hefur gætt veikleika á ýmsum sviðum. Af bankans hálfu hefur t.d.
ekki verið fylgst nægilega skipulega með fjárhag stærstu viðskiptaaðilanna og stefna því ekki
mótuð í einstökum málum með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum, þar á meðal rekstrar- og
greiðsluáætlunum. Einnig skal minnt á þann veikleika, sem fólginn hefur verið í því, að
einstakir útibússtjórar hafa haft of frjálsar hendur til útlánaákvarðana. Hér er um ágalla að
ræða, sem ef til vill verður ekki endanlega bætt úr nema með breytingum á löggjöf bankans,
en þess er þó að vænta, að erindisbréf, sem bankaráðið nýlega setti útibússtjórunum, verði
til verulegra úrbóta í þessu efni.

Í skýrslunni kemur sú staðreynd skýrt fram að stærstur hluti útlána bankans gengur til
tiltölulega fárra lánsaðila. Nægilegar greiðslutryggingar vantar fyrir miklum fjölda stærri og
smærri útlána og mjög háar útlánaupphæðir eru kyrrstæðar í þeim skilningi, að bankinn
getur ekki vænst eðlilegra niðurgreiðslna lánanna eða hreyfinga á þeim. Er í skýrslunni gerð
allnákvæm grein fyrir miklum fjölda af stærri útlánunum, sem óvissa telst um eða athygli
vekja með öðrum hætti. Auk þess er settur fram listi yfir útlán, alls að upphæð 44,2 millj.
kr., sem bankaeftirlitið verður að meta töpuð samkvæmt þeim upplýsingum sem fyrir liggja.

Í kafla, þar sem dregnar eru saman niðurstöður, er varða eiginfjárstöðu bankans, hefur
bankaeftirlitið allan fyrirvara á um raunverulega eiginfjárstöðu. Þessu veldur ekki síst sú
mikla óvissa, sem tengd er útlánastofni bankans, en ekki var nokkur leið að komast til botns
í þeim málum öllum við þessa könnun. Ýmsar aðrar ástæður, sem valda óvissu um
raunverulega eiginfjárstöðu, eru nefndar í viðkomandi yfirlitskafla, en þær stærstu eru
annars vegar óvissa um áfallnar ábyrgðir bankans vegna eftirlaunasjóðs starfsmanna og hins
vegar um raunvirði fastafjármuna.

Í skýrslunni er kafli um skipulag og framkvæmd endurskoðunar. Er þar í sem stystu
máli gerð grein fyrir núverandi stöðu þessara mála hjá bankanum og þeim hugmyndum, sem
bankaeftirlitið hefur um æskilegar breytingar í þeim efnum. Lögð skal áhersla á, að hér er
um mikilvægt mál að ræða fyrir rekstraröryggi bankans. Í skýrslunni er ekki mikið vikið að
bókhaldsframkvæmd og innra eftirliti, en nokkur atriði, sem fram koma um þessi efni, gefa
til kynna, að þörf sé á auknu aðhaldi og bættum vinnubrögðum, og þar hefur vel skipulögð
endurskoðun miklu hlutverki að gegna.

Ljóst er að gera verður mikið átak, ef rífa á Útvegsbanka nn upp úr þeirri erfiðu
fjárhagslegu og rekstrarlegu stöðu, sem hann nú er í. Í þessum efnum verða að sjálfsögðu að
koma til mjög ákveðnar aðgerðir af hálfu stjórnenda bankans. Ekki er unnt að reikna með
því, að stjórnmálaleg samstaða náist á næstunni um uppstokkun á bankakerfinu, sem
verulega þýðingu hafi fyrir stöðu og framtíðarþróun Útvegsbankans. "

Skýrsla þessi var ítarlega rædd við bankastjórn Útvegsbankans og hún hvött til þess að
leita lausnar á þe~m vandamálum sem fjallað er um í skýrslunni og treysta stöðu bankans.

b.Heildarathugun 30. nóvember 1978.
Sú athugun, sem hér um ræðir, var í reynd sérstök úttekt á útlánum bankans en öðrum

þáttum í rekstri hans sleppt.
Niðurstöður þessarar athugunar voru nánast samhljóða niðurstöðum athugunarinnar

árið 1975 og settar fram á svipaðan hátt í 9. kafla skýrslunnar;
"Í þessum lokakafla skýrslunnar skal í stuttu máli vikið að nokkrum meginatriðum, sem
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fram koma í undanfarandi köflum. Jafnframt verður reynt að draga einstakar niðurstöður
saman í stutta heildarumsögn.

Niðurstöður er varða eiginfjárstöðu eru dregnar saman í 8. kafla. Þar er tekið fram, að
ekki er um að ræða tæmandi mat á raunverulegri eiginfjárstöðu bankans. Er gerð grein fyrir
þeim óvissuþátturn er mat þetta varðar og telur bankaeftirlitið að heildaráhrif þeirra séu til
lækkunar endurmetinnar tölulegrar eiginfjárstöðu frá 30.11. 1978. Eiginfjárhlutfall Útvegs-
bankans eins og það er sett fram í þessari skýrslu samsvarar 4,3% af niðurstöðutölu
efnahagsreiknings frá 31.12. 1978, en samsvarandi hlutfall fyrir aðra viðskiptabanka er vart
undir 6%, samkvæmt lauslegu endurmati. Ljóst er því að til þess að ná því hlutfalli þarf eigið
fé Útvegsbankans að aukast verulega frá því sem nú er.

Lausafjárkreppa og léleg rekstrarafkoma undanfarin ár hafa að sjálfsögðu sett skorður
við eðlilegri aukningu eigin fjár bankans. Í köflum 6 og 7 er gerð grein fyrir lausafjárstöðu
og rekstrarafkomu bankans. Erfiða lausafjárstöðu má vissulega rekja til útlánastefnu
bankans, sem sérstaklega hefur mótast af vilja eða "skyldu" til að sinna þörfum þeirrar
atvinnugreinar, sem bankinn dregur nafn sitt af. Í kafla 3.6. kemur m.a. fram að hlutdeild
sjávarútvegs í útlánum Útvegsbankans er komin yfir 60% og hefur farið vaxandi. Niðurstaða
bankaeftirlitsins varðandi rekstrarafkomu Útvegsbankans undanfarin ár er sú, að raunveru-
leg afkoma hafi verið verulega lakari en ársreikningar bankans hafa gefið til kynna. Eru færð
rök fyrir þessari niðurstöðu í kafla 7.

Bankaeftirlitið vill leggja á það áherslu, að Útvegsbankinn hefur í reynd engar þær
skyldur að rækja við sjávarútveg eða aðra viðskiptaaðila, að hann neyðist til fjárráðstafana
sem ekki fá staðist frá bankalegu sjónarmiði. Óheppileg sérhæfing í útlánadreifingu, eins og
áður er getið, hefur leitt til a) lausafjárkreppu, b) afleitrar rekstrarafkomu og e) lélegrar
eiginfjárstöðu.

Í skýrslunni er gerð grein fyrir nokkrum útlánamálum er sérstaka athygli vöktu.
Nægilegar greiðslutryggingar vantar fyrir miklum fjölda stærri og smærri útlána og mjög
háar útlánaupphæðir eru kyrrstæðar í þeim skilningi að bankinn getur ekki vænst eðlilegrar
niðurgreiðslu þeirra, auk þess sem um er að ræða verulegt vaxtatap fyrir bankann í sumum
tilvikum. Veikleika í skipulagi og stjórn útlánamála hefur gætt hjá bankanum og nægir í því
sambandi að vísa til þeirra útlánamála sem rakin eru í fyrstu köflum skýrslunnar. Í því
sambandi má benda á, að ekki er útséð um að bankinn kunni að þola tap á útlánum til
nokkurra þeirra aðila, sem þar getur. Af hálfu bankans hefur t.d. ekki verið fylgst nægilega
skipulega með fjárhag stærstu viðskiptaaðilanna og stefna í því ekki mótuð í einstökum
málum með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum, þ.á m. rekstrar- og greiðsluáætlunum.

Ekki skal hér frekar reynt að draga saman niðurstöður einstakra kafla skýrslunnar en
látið nægja að vísa til þeirra.

Eins og getið er um í inngangskafla skýrslunnar, miðaði athugun bankaeftirlitsins að
þessu sinni fyrst og fremst að því að ná saman yfirliti yfir útlánastofn bankans, auk þess sem
aðrir efnahagsliðir voru athugaðir með tilliti til þess að fá sem raunhæfasta mynd af
raunverulegri eiginfjárstöðu. Aðrir þættir, s.s. framkvæmd endurskoðunar, innra eftirlit,
skipulag bókhalds o.s.frv., voru ekki athugaðir að þessu sinni.

Á undanförnum árum hefur skipulag innlánsstofnanakerfisins verið mjög til umræðu og
athugunar. Í því sambandi hefur athyglin ekki hvað síst beinst að stöðu Útvegsbankans og
líklegri framtíðarþróun í rekstri hans. Umræður um þessi mál hafa m.a. leitt til þess, að lagt
hefur verið fram á Alþingi frumvarp tillaga um viðskiptabanka í eigu ríkisins þar sem gert er
ráð fyrir sameiningu Útvegsbankans og Búnaðarbankans. Var frumvarp þetta lagt fram sem
stjórnarfrumvarp á 94. löggjafarþingi 1973-1974 og svo aftur nær óbreytt á 99. löggjafar-
þingi 1977-1978 en þá sem þingmannsfrumvarp. Frumvörp þessi urðu ekki útrædd.

Fyrir liggur að enn á ný verði lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga um viðskiptabanka í
eigu ríkisins þar sem m.a. er gert ráð fyrir áðurgreindri sameiningu Búnaðar- og
Útvegsbankans.
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Að mati bankaeftirlitsins ætti sú staðreynd, að Útvegsbankinn er í mjog erfiðri
fjárhagslegri og rekstrarlegri stöðu, að knýja á um raunhæfar úrbætur, annaðhvort með
sameiningu banka eða öðrum úrræðum."

Skýrslan var afhent og ítarlega rædd á fundi með bankastjórn og formanni bankaráðs
Útvegsbankans þann 3. maí 1979. Á þeim fundi var auk þess lagt fram minnisblað um þau
atriði sem bankastjórn Seðlabankans taldi óhjákvæmilegt að bankastjórn Útvegsbankans
tæki þegar í stað til meðferðar og lagfæringar í rekstri bankans:

"Í ljósi þeirrar skýrslu, sem nú liggur fyrir frá hendi bankaeftirlitsins um skoðun á
Útvegsbankanum, miðað við lok nóvember 1978, telur bankastjórn Seðlabankans óhjá-
kvæmilegt, að bankastjórn Útvegsbankans geri nú þegar ráðstafanir til lagfæringar í rekstri
bankans, einkum að því er tekur til útlána, til að forða bankanum frá hugsanlegum töpum og
koma á eðlilegu eftirliti með hinum stærri skuldunautum bankans. Ráðstafanir þessar verði í
meginatriðum þríþættar.

1. Þegar í stað verði hafist handa um að afla fullnægjandi trygginga fyrir öllum útlánum
bankans, en verulegur misbrestur hefur verið á töku trygginga skv. skýrslu bankaeftir-
litsins, og þess verði framvegis vandlega gætt, að lán séu aldrei afgreidd nema fyrir hendi
séu fullnægjandi tryggingar, beinar eða óbeinar.

2. Nokkrir af stærstu skuldunautum bankans eru fyrirtæki, sem lent hafa í verulegum
fjárhagserfiðleikum, sem leitt hafa til allmikilla vanskila við bankann og veruleg hætta
er á, að töp geti hlotist af í sumum tilvikum. Brýna nauðsyn ber til, að það verði ekki
látið dragast, að þessi fyrirtæki verði tekin til athugunar og vísast í því sambandi tilS. gr.
samkomulags Seðlabankans og Útvegsbankans frá 22. febr. 1978. Á grundvelli
fyrrgreindrar skoðunarskýrslu bankaeftirlitsins hefur verið útbúinn meðfylgjandi listi
yfir þau fyrirtæki, sem teljast til þessa flokks. Telur bankastjórn Seðlabankans, að
frekari lánveitingar til þessara fyrirtækja eigi ekki að koma til greina fyrr en athugun
hefur farið fram og staða þeirra hefur verið metin og greiðslugeta. Þetta ætti þó ekki að
ná til venjulegra afurðalána, þar sem lán eru talin fulltryggð með veði í afurðunum.

3. Í framhaldi af því, sem segir í 2 hér að framan, verði hafist handa um að sinna því
verkefni að fylgjast með þeim fyrirtækjum, sem eru viðskiptaaðilar bankans á grundvelli
fjárhagsstöðu, rekstursreikninga og reksturs- og greiðsluáætlana. Er nauðsynlegt að sett
verði upp ný deild í bankanum til að sinna þessum verkefnum eða hagdeildin verulega
efld í því skyni, en þar til þeirri endurskipulagningu er lokið, verði fengin aðstoð
sérfróðs aðila utan bankans til að flýta fyrir aðgerðum og koma þessari starfsemi í gang.
Í skýrslu bankaeftirlitsins kemur einnig fram, að heimildarlausir yfirdrættir eru látnir

viðgangast án þess að beitt sé þeim reglum um tékkaviðskipti, sem settar voru með
samkomulagi milli bankanna árið 1977 og enn fremur að misbrestur hafi orðið á skráningu
ábyrgða, sem bankinn hefur tekið á sig, sem hefur leitt til rangrar skýrslugjafar bankans til
bankaeftirlitsins.

Hér er í báðum tilvikum um að ræða framkvæmd, sem bankastjórn Seðlabankans
verður að átelja og gera verður kröfu um að verði lagfærð."

Skýrslan var send viðskiptaráðherra 4. maí 1979 ásamt útdrættinum og minnisblaði því
sem áður er getið.

Með bréfi, dags. 10. maí 1979, gerði bankastjórn Útvegsbankans Seðlabankanum grein
fyrir þeim aðgerðum sem fyrirhugaðar voru með hliðsjón af niðurstöðum skýrslu bankaeft-
irlitsins: '

"Í tilefni af skýrslu bankaeftirlits Seðlabankans um Útvegsbanka Íslands frá 30.11. 1978
og með tilvísun til minnisblaðs vegna fundar með bankastjórn Seðlabankans 3. maí 1979 vill
bankastjórn Útvegsbankans taka fram eftirfarandi:
1. Bankaráðsmönnum hefur verið afhent skýrsla bankaeftirlitsins og bankaráðsfundur var

haldinn um skýrsluna í dag.
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2. Bankastjórnin hefur þegar hafið ráðstafanir til að afla fullnægjandi trygginga fyrir þeim
útlánum, sem vantryggð hafa verið.

3. Bankastjórnin mun svo fljótt sem við verður komið láta fara fram úttekt á stöðu þeirra
viðskiptamanna bankans, sem lent hafa í verulegum fjárhagserfiðleikum og eru í
vanskilum við bankann.

4. Bankastjórnin mun jafnframt hlutast til um að fylgst verði með þeim fyrirtækjum sem
eru viðskiptaaðilar bankans, á grundvelli fjárhagsstöðu, rekstursreikninga og reksturs-
ag greiðsluáætlana.

5. Framangreind verkefni verða falin starfsmönnum bankans, en til þess að flýta sem mest
fyrir aðgerðum mun bankastjórnin leita aðstoðar sérfróðra aðila utan bankans. Einnig
verða gerðar ráðstafanir til að efla hagdeild bankans.

6. Bankastjórnin mun svo fljótt sem verða má gera stjórn Seðlabanka og bankaeftirliti
grein fyrir stöðu einstakra viðskiptaaðila, sem bankaeftirlitið hefur gert sérstakar
athugasemdir um og jafnframt koma með leiðréttingar, þar sem bankastjórnin telur
þess þurfa með."
Með bréfi, dags. 18. maí 1979, gerði Seðlabankinn viðskiptaráðherra grein fyrir stöðu

málsins eins og hún var þá:
"Hinn 4. maí s.l. var skýrsla bankaeftirlits Seðlabankans um niðurstöður eftirlits, sem

framkvæmt var hjá Útvegsbanka Íslands, frá 30. nóv. 1978, send ráðuneytinu með vísan til
10. gr. laga nr. 10/1961, um Seðlabanka Íslands. Skýrslunni fylgdu önnur gögn, m.a.
minnisblað vegna fundar bankastjórna Seðlabankans og Útvegsbankans, sem haldinn var
þann 3. maí s.l., þar sem bankastjórn Seðlabankans telur óhjákvæmilegt, að bankastjórn
Útvegsbankans geri þá þegar tilteknar ráðstafanir til lagfæringar í rekstri bankans með
hliðsjón af niðurstöðum bankaeftirlitsins, sem fram koma í áðurnefndri skýrslu. Eru
ráðstafanir þessar taldar upp í þremur meginatriðum.

Bankastjórn Útvegsbankans hefur með bréfi, dags. 10. maí s.l., gert Seðlabankanum
grein fyrir þeim ráðstöfunum, sem hún hefur þegar gert eða hyggst gera, til lagfæringar í
rekstri bankans. Þessar ráðstafanir voru svo kynntar nánar af bankastjórn Útvegsbankans á
fundi með bankastjórn Seðlabankans og forstöðumanni bankaeftirlitsins þann 17. maí s.l.

Bankastjórn Seðlabankans telur rétt að gera ráðuneytinu grein fyrir stöðu málsins, eins
og hún er nú:

1. Samkvæmt upplýsingum bankastjórnar Útvegsbankaris hefur verið hafist handa við að
afla fullnægjandi greiðslutrygginga fyrir þeim útlánum sem vantryggð voru.

2. Hugað hefur verið að eflingu hagdeildar bankans með ráðningu tveggja eða þriggja
viðskiptafræðinga, sem hafi það meginverkefni að fylgjast með fyrirtækjum, sem eru í
viðskiptum við bankann á grundvelli fjárhagsstöðu, rekstursreikninga og reksturs- og
greiðsluáætlana. .

3. Úttekt á stöðu þeirra viðskiptamanna bankans, sem lent hafa í verulegum fjárhagserfið-
leikum og eru í vanskilum við bankann, er í undirbúningi.

4. Til að flýta framangreindum verkefnum hefur verið leitað eftir aðstoð löggiltra
endurskoðenda og rekstrarráðgjafarfyrirtækja utan bankans og eru líkur til að slík
aðstoð fáist.
Bankastjórn Seðlabankans hefur lagt á það áherslu, að framangreindar aðgerðir og

skipulagsbreytingar verði framkvæmdar án ástæðulauss dráttar. Framtíð bankans veltur
m.a. á því, að vel takist til í þessum efnum. Sérstakur fulltrúi Seðlabankans mun fylgjast
daglega með framvindu málsins í Útvegsbankanum.

Þau vandamál í rekstri Útvegsbankans, sem komið hafa í ljós í þeirri könnun, sem hér er
til umræðu, auka að sjálfsögðu nauðsyn þess, að gerðar verði varanlegar ráðstafanir til að
styrkja stöðu bankans og bæta úr því misvægi, sem verið hefur í starfsemi hans um árabil.
Vill Seðlabankinn vísa til fjölmargra álitsgerða um það mál á undanförnum árum, þar sem
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einkum hefur verið bent á sameiningu ríkisbankanna sem vænlega leið til að bæta úr þessum
vanda."

Viðskiptaráðherra ritaði Seðlabankanum svohljóðandi bréf 14. júní 1979 vegna þessa
máls:

"Ráðuneytinu hefur borist skýrsla bankaeftirlits Seðlabankans um niðurstöður eftirlits,
sem framkvæmt var hjá Útvegsbanka Íslands 30. nóvember 1978, ásamt minnisblaði dags. 3.
maí s.l. og bréfi bankastjórnar Seðlabankans dags. 18. maí s.l.

Rannsókn bankaeftirlitsins hefur samkvæmt þessum gögnum leitt í ljós, að stjórn
Útvegsbankans virðist ábótavant og telur ráðuneytið hér vera um alvarlegt mál að ræða.

Ráðuneytið telur, að eðlilega hafi verið að þessu máli staðið af hálfu Seðlabankans og
er sammála þeim ráðstöfunum til úrbóta, sem Seðlabankinn hefur lagt til í framangreindum
gögnum.

Hefur ráðuneytið af þessu tilefni ritað í dag bankastjórn og bankaráði Útvegsbankans
bréf og lagt fyrir þessa aðila að framkvæma tafarlaust fyrirmæli Seðlabankans í þessum
efnum. Fylgja bréf þessi hér með í afriti.

Niðurstöður þær, sem hér liggja fyrir, gera það hins vegar enn brýnna en áður, að
allsherjarúttekt og víðtæk skoðun verði gerð á rekstri og stöðu Útvegsbanka Íslands, svo að
unnt verði að fá raunhæft mat á heildarstöðu bankans.

Er þess hér með farið á leit við bankastjórn Seðlabankans, að bankaeftirlitið
framkvæmi, svo fljótt sem nokkur kostur er, slíka heildarúttekt. "

Á næstu vikum og mánuðum var unnið að því af hálfu Útvegsbankans í samráði við
Seðlabankann að framkvæma áðurgreindar aðgerðir. Gerðar voru ráðstafanir til þess að efla
hagdeild bankans til þess m.a. að gera sérstaka úttekt á fjárhagsstöðu fyrirtækja í viðskiptum
við bankann og fylgjast með reksturs- og greiðsluáætlunum þeirra. Auk þess voru gerðar
tillögur um breytingar á öðrum verkþáttum og skipulagi innan bankans í þeim tilgangi að
tryggja sem best stöðu hans og rekstur. Að þessum tillögum vann sérstök verkefnisstjórn.
Bankastjórn Útvegsbankans gerði og bankaeftirlitinu grein fyrir stöðu einstakra viðskipta-
aðila sem áður höfðu verið gerðar athugasemdir við.

C. Um stöðu og fjárhagsvanda Útvegsbankans 1980.
Áður hefur komið fram að samdar eru tvær skýrslur á árinu 1980 um stöðu og

fjárhagsvanda Útvegsbankans. Sú fyrri í apn1 1980 og nefnist "Um stöðu Útvegsbanka
Íslands". Tilgangur þeirrar skýrslu var að draga saman á einn stað greinargott yfirlit yfir
þróun bankans síðasta áratug og þær breytingar sem orðið höfðu á þeim tíma.

Skýrslunni er skipt í þrjá meginkafla sem fjalla um stöðu bankans í bankakerfinu, þróun
bankans og aðgerðir af hálfu Seðlabankans til stuðnings lausafjárstöðu og afkomu
Útvegsbankans. Auk þess eru í skýrslunni tveir kaflar sem fjalla sérstaklega um þróun
síðustu tveggja ára og stöðuna þá og horfur fram undan miðað við fyrirliggjandi upplýsingar.
Meginvandi Útvegsbankans kom þá fram í lélegri lausafjárstöðu, versnandi rekstrarafkomu
og hrakandi eiginfjárstöðu.

Í skýrslunni er gerð ítarleg grein fyrir þróun nokkurra lykilstærða úr efnahagsreikningi
bankans undanfarinn áratug og skoðaðar í samhengi gefa þær vel til kynna á hvaða vegi
Útvegsbankinn var staddur þá. Þessar stærðir voru rekstrarafkoma og eiginfjárstaða,
lausafjárstaða, þróun útlána (þaklána) og þróun innlána. Leitast er við að skýra þróun
þessara stærða með nánari skoðun á einstökum rekstrarþáttum bankans, þ.m.t. einstökum
útibúum bankans.

Gerð er grein fyrir aðgerðum af hálfu Seðlabankans til stuðnings lausafjárstöðu og
afkomu Útvegsbankans. Um þær aðgerðir segir m.a. í skýrslunni:

"Léleg og versnandi rekstrarafkoma og neikvæð lausafjárstaða fylgdust að hjá
Útvegsbankanum allan síðasta áratug. Segja má að þessi vandi Útvegsbankans hafi
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endurspeglað betur en nokkuð annað það misvægi í skipulagi bankakerfisins hér á landi, sem
gefið hefur Seðlabankanum tilefni til tillagna um breytingar þar á. Eins og hjálögð tafla 7
sýnir fór lausafjárstaða Útvegsbankans versnandi allan síðasta áratug. Framan af áratugnum
eða allt til ársins 1974 fjármagnaði Útvegsbankinn neikvæða lausafjárstöðu með erlendri
skuldasöfnun, en Seðlabankinn veitti jafnframt nokkra aðstoð í formi víxlakaupa. Á árinu
1974 versnaði staðan svo ískyggilega að Seðlabankinn varð að koma til skjalanna og hefja
aðgerðir til stuðnings lausafjárstöðu og afkomu Útvegsbankans. Öll árin síðan hafa af hálfu
Seðlabankans verið í framkvæmd aðgerðir af ýmsu tagi sem ætlað hefur verið að reyna að
vinna bug á hinni erfiðu lausafjárstöðu Útvegsbankans. "

Síðan er gerð grein fyrir þremur tilteknum stuðningsaðgerðum við Útvegsbankann: a)
sérstök lánafyrirgreiðsla í formi víxla, skuldabréfa og lánabreytingar í sjávarútvegi, b)
eftirgjöf vaxta af viðskiptareikningi og yfirtaka á gengistapi og e) samkomulag Seðlabanka
og Útvegsbanka frá 17. febrúar 1978 um markmið í útlánastarfsemi Útvegsbanka og greiðslu
óumsaminna skulda hans í Seðlabanka. Um hið síðastnefnda segir svo í skýrslunni:

"Í árslok 1977 var lausafjárstaða Útvegsbankans enn á ný orðin mjög slæm. Staðan hélt
áfram að versna í janúar 1978, fyrst og fremst vegna mikillar útlánaaukningar og ljóst varð
að ekki varð hjá því komist að gera enn einu sinni róttækar ráðstafanir til að reyna að
stemma stigu við þeirri óheillavænlegu þróun sem við blasti. Bankastjórn Seðlabankans taldi
að ekki kæmi til greina að veita frekari fyrirgreiðslu í formi víxla eða skuldabréfa til
Útvegsbankans nema aðrar ráðstafanir kæmu jafnframt til framkvæmda. Var því af hálfu
Seðlabankans athugað með hvaða hætti skuldaaukning Útvegsbankans við Seðlabankann
yrði stöðvuð. Um tvær leiðir virtist vera að ræða. Annars vegar að Seðlabankinn setti
hámark á yfirdráttarskuld á viðskiptareikningi Útvegsbankans og vísaði frá öllum færslum á
reikninginn sem færu fram úr því marki. Þessi leið var því marki brennd að ef stjórnendum
Útvegsbankans mistækist að ná tökum á útlánum bankans, líkt og gerst hafði árið áður, þá
hefði komið til greiðsluþrots bankans með þeim afleiðingum, sem slíkt hefði getað haft fyrir
viðskiptatraust bankakerfisins í heild, auk þess sem ríkissjóður sem ábyrgðaraðili og eigandi
bankans hefði hugsanlega staðið frammi fyrir mjög alvarlegum fjárkröfum vegna ábyrgðar
hans. Hin leiðin var að óumsömdum yfirdráttarskuldum Útvegsbankans við Seðlabankann
yrði breytt í víxillán eða skuldabréf jafnframt því sem Útvegsbanki nn gerði formlegt
samkomulag við Seðlabankann um skuldbindingu til að halda útlánum sínum innan þeirra
marka sem fjárhagsgeta bankans leyfði. Bankastjórn Seðlabankans taldi ekki fært að fara
fyrri leiðina að sinni heldur var ákveðið að reyna til þrautar að aðstoða bankastjórn
Útvegsbankans við að ná tökum á útlánum bankans.

Eftir viðræður bankastjórna Seðlabankans og Útvegsbankans var undirritað samkomu-
lag milli bankanna um markmið í útlánastarfsemi Útvegsbankans og greiðslu öumsaminna
skulda hans við Seðlabankann. Þetta samkomulag var staðfest af bankaráði Útvegs-
bankans."

Síðan er gerð nánari grein fyrir efnisatriðum samkomulagsins og fjárhæðum fyrir-
greiðslunnar á hverjum tíma. Samkomulagið gerði m.a. ráð fyrir að Útvegsbanki nn tæki upp
virka útlánastjórn með áætlanagerð og nánu eftirliti með helstu viðskiptaaðilum bankans.
Enn fremur skyldi sérstakur fulltrúi Seðlabankans fylgjast nákvæmlega með framkvæmd
samkomulagsins. Útvegsbankinn stóð við samkomulagið á árinu 1978 að því er varðaði
aukningu útlána, en erfiðlega gekk að koma á virkri útlánastjórn af hálfu bankastjórnar. Á
árinu 1979 tókst Útvegsbankanum ekki að standa við.samkomulagið og versnaði lausafjár-
staðan mjög mikið. Samkomulagið var ekki endurnýjað í upphafi árs 1980 en samið um
skuldir Útvegsbankans við Seðlabankann til skamms tíma í senn.

Þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar af hálfu Seðlabankans og fulltrúa hans miðaði hægt við
að koma á virkri útlánastjórn eins og árangurinn sýndi, en þó var svo komið í september að
grundvöllur var lagður að skipulagsbreytingu og aukinni starfsemi hagdeildar bankans til
aðstoðar bankastjórn við útlánastjórn en árangur lét á sér standa.

9



Í lok skýrslunnar eru niðurstöður hennar dregnar saman og gerð ~rein fyrir horfum
fram undan í rekstri bankans. Er niðurstaðan sú að ekki verði séð að Utvegsbankinn geti
þolað slík áföll eins og þá blöstu við og því mjög brýnt að gerðar verði ráðstafanir til úrbóta.

Síðari skýrslan er frá því í september 1980 og nefnist ,.Fjárhagsvandi Útvegsbankans og
tiltækar aðgerðir til lausnar honum". Tilgangur þeirrar skýrslu var sá að athuga þær tvær
leiðir sem þá virtust helst koma til álita til lausnar langvinnum og vaxandi fjárhagsvanda
Útvegsbanka íslands, "en lausn á þeim vanda til frambúðar virðist ekki mega dragast lengi
úr þessu" eins og komist er að orði í skýrslunni.

Önnur leiðin, sem athuguð var, er að Útvegsbankinn verði lagður niður og eignum hans
og skuldum skipt á hina tvo ríkisviðskiptabankana, Landsbankann og Búnaðarbankann. Hin
leiðin er fólgin í gagngerri endurskipulagningu Útvegsbankans að því er varðar fjárhagslega
uPPb'lggingu, stjórn og fleiri atriði t.d. útibúakerfi bankans.

almennum inngangi að þeim kafla skýrslunnar, sem fjallar nánar um þær leiðir sem
helst þóttu koma til greina, segir:

"í umræðum um fjárhagsleg vandamál Útvegsbankans hefur gjarnan verið á það bent
að meginorsök vandans felist í óheppilegri hlutfallslegri dreifingu útlána bankans á einstakar
atvinnugreinar. Það sem hér um ræðir er fyrst og fremst það að lán til sjávarútvegs og
fiskvinnslu hafa alltaf skipað hærri sess í útlánum Útvegsbankans en annarra banka og
mismunur milli bankanna að þessu leyti hefur farið vaxandi. Þannig hefur hlutur
sjávarútvegs í útlánum Útvegsbankans aukist úr um 33% í um 60% á síðustu 20 árum.

Það er vissulega rétt, að misvægið í útlánadreifingu Útvegsbankans hefur gert
stjórnendum hans erfiðara um vik að ná tökum á fjárhagsvandamálum bankans. Á hinn
bóginn verður alls ekki séð, að bankinn hafi neinar þær skyldur við sjávarútveginn, sem gert
hafi það óhjákvæmilegt, að útlánahlutdeild hans nærri því tvöfaldaðist á 20 árum. Ekki
verður heldur séð, að bankinn hafi haft þær skyldur að rækja við sjávarútveginn, að þær hafi
hindrað stjórnendur bankans í að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma fjármálum hans
á réttan kjöl.

Það er svo annað mál, að framangreint misvægi innan ríkisviðskiptabankakerfisins er
ein af ástæðum þess, að í meira en áratug hafa verið uppi raddir þess efnis, að stefna beri að
endurskipulagningu ríkisviðskiptabankanna á þann hátt að fækka þeim úr þremur í tvo og ná
þannig fram þeim markmiðum að gera ríkisviðskiptabankana starfhæfari og ódýrari í rekstri.

Stjórnendur Seðlabankans hreyfðu þessu máli fyrst opinberlega á árinu 1968 og síðan
hafa verið gerðar ýmsar athuganir á þessu sviði og tillögur komið fram án þess þó að nægileg
pólitísk samstaða hafi náðst um framgang málsins.

Veigamesta starfið á þessu sviði fór fram í bankamálanefnd, sem skilaði áliti í ársbyrjun
1973. Að því er ríkisviðskiptabankana varðar benti nefndin á sameiningu Búnaðarbankans
og Útvegsbankans sem líklegustu leiðina til að ná þeim markmiðum, sem að væri stefnt.

Á það skal lögð áhersla, að til skamms tíma miðuðust tillögur um fækkun ríkisviðskipta-
bankanna í tvo ekki fyrst og fremst við það að leysa fjárhagsvanda Útvegsbankans, sem ekki
yrði leystur með öðrum hætti. Röksemdir að baki þessum tillögum voru fyrst og fremst þær,
að út úr endurskipulagningunni gætu komið tveir bankar svipaðir að stærð, með sömu
starfsheimildir og nokkurn veginn sömu viðskiptaaðstöðu. Þessir bankar mundu því keppa á
jafnréttisgrundvelli, veita viðskiptavinum sínum betri þjónustu en áður og væntanlega með
töluvert minni tilkostnaði. Fjárhagsvandi var þá vissulega fyrir hendi hjá Útvegsbankanum
og lausn hans var enn þá ein röksemd fyrir uppstokkun ríkisviðskiptabankanna, en hún var
ekki aðalröksemdin.

Eins og málin hins vegar standa í dag er fjárhagsvandi Útvegsbankans orðinn það mikill
og frambúðarlausn hans svo aðkallandi, að þetta er orðin langveigamesta röksemdin fyrir
endurskipulagningu ríkisviðskiptabankanna með þeim hætti að fækka þeim í tvo banka.
Endurskipulagning með þessum hætti er nú önnur þeirra tveggja meginleiða, sem til greina
koma til lausnar á fjárhagsvanda Útvegsbankans.
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Hin leiðin, sem til álita gæti komið, er gagnger endurskipulagning á fjárhag Útvegs-
bankans og starfsemi hans allri. Hér er átt við mun víðtækari endurskipulagningu en reynd
var á árinu 1977 og minnst er á í kaflanum hér á undan. Ríkisvaldið yrði sem eigandi bankans
að eiga verulega hlutdeild í slíkum breytingum, t.d. með verulegu fjárframlagi og
væntanlega með breytingum á stjórn bankans. Þá yrði að taka öll útlánamál bankans til
gagngers endurmats og skýrrar stefnumörkunar í meðferð allra útlána, er máli skipta. Hinir
tveir ríkisviðskiptabankarnir yrðu einnig að koma töluvert inn í þessa mynd, fyrst og fremst
með yfirtöku lánsviðskipta. "

Á árinu 1980 áttu sér stað allmiklar umræður milli viðskiptaráðuneytis, bankastjórnar
Seðlabankans og bankastjórnar Útvegsbankans um hin þrálátu rekstrar- og lausafjárvanda-
mál Útvegsbankans og leiðir til lausnar þeim. Þjónaði skýrsla þessi m.a. þeim tilgangi að
draga upp þá valkosti sem fyrir hendi voru.

Í árslok 1980 samþykkti ríkisstjórnin tillögur sem fólu í sér þrenns konar aðgerðir til
styrktar eiginfjárstöðu og lausafjárstöðu Útvegsbankans. Var Seðlabankanum falið að hafa
forustu um framkvæmd þeirra. Í ársskýrslu Seðlabankans fyrir árið 1981 er gerð grein fyrir
þessum aðgerðum og segir þar m.a.:

" ... Var þar fyrst eftirgjöf Seðlabankans á refsivöxtum af yfirdráttarskuld Útvegs-
bankans á árinu 1980, 11 millj. kr. Í öðru lagi var lánveiting Seðlabankans til Útvegsbankans
að upphæð 50 millj. kr., sem endurgreiðist að hluta af ríkissjóði á næstu 12 árum, en
Seðlabankinn ber að hluta. Loks var svo um að ræða flutning á viðskiptum sjávarútvegsfyrir-
tækja til annarra innlánsstofnana, en í sambandi við það veitti Seðlabankinn fyrirgreiðslu að
upphæð 56 millj. kr. Í sambandi við þessa síðasttöldu aðgerð yfirtók Landsbankinn útibú
Útvegsbankans á Seyðisfirði. Eftir þessar aðgerðir stendur Útvegsbankinn mun betur að vígi
bæði vegna bættrar eiginfjárstöðu og flutnings viðskipta, sem verkaði til bóta á lausafjár-
stöðuna. Leiddi þetta m.a. til þess, að hlutur sjávarútvegs í útlánum bankans minnkaði úr
59,2% í árslok 1980 í 46,5% í lok árs 1981."

Alls höfðu þessar aðgerðir í för með sér nálægt 120 millj. kr. bata á lausafjárstöðu
Útvegsbankans og verulega lækkun á hlutfalli sjávarútvegslána í heildarútlánum bankans
eins og fram kemur hér að framan. Á verðlagi í lok janúar 1986, miðað við lánskjaravísitölu,
samsvarar þessi fjárhæð 792,8 millj. kr. án vaxta.

d. Athugun á stærstu lánþegum Útvegsbanka Íslands frá 30. júní 1985.
Hér er um að ræða sérstaka athugun frá 30. júní 1985 á stærstu lánþegum bankans

miðað við skuldbindingar og greiðslutryggingar . Alls voru athugaðir 26 lánþegar . Í inngangi
skýrslu, sem gerð var um athugunina, er tekið fram að öflun upplýsinga hafi reynst
tímafrekari en gert var ráð fyrir í upphafi m.a. vegna sumarleyfa og eins vegna vissrar
ónákvæmni í skýrslugjöf frá Útvegsbankanum til bankaeftirlitsins.

Skýrslan var endanlega frágengin í október og send viðskiptaráðherra 22. sama
mánaðar. Skýrslan var afhent bankastjórn og formanni bankaráðs Útvegsbanka Íslands 23.
október á fundi með bankastjórn Seðlabankans og forstöðumanni bankaeftirlitsins.

Í skýrslunni er sérstaklega fjallað um skuldbindingar 14 tilgreindra lánþega sem
bankaeftirlitið gerir athugasemdir við eða telur ástæðu til að vekja athygli á af ýmsum
ástæðum. Þá er stuttlega gerð grein fyrir sjónarmiðum bankaeftirlitsins varðandi stöðu fimm
annarra lánþega gagnvart bankanum. Sérstök yfirlit yfir alla athugað a aðila, skuldbindingar
og greiðslutryggingar, fylgja skýrslunni. Sérstakur kafli er í skýrslunni um áætlaða
afskriftaþörf vegna athugaðra útlána. Eiginfjárstaða Útvegsbankans er endurmetin með
hliðsjón af áætlaðri afskriftaþörf og öðrum atriðum m.a. á grundvelli bráðabirgðauppgjörs
bankans frá 31. ágúst 1985.

Í 8. kafla skýrslunnar eru niðurstöður bankaeftirlitsins dregnar saman í stuttu máli:
"Meginniðurstöður athugunar bankaeftirlitsins á stærstu lánþegum Útvegsbanka Íslands
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30. júní 1985 eru þær, að eiginfjárstaða bankans er mjög veik, eða eigið fé rúmlega 62 millj.
kr. 31. ágúst 1985, sbr. niðurstöðu kaflans hér á undan. Í þeirri niðurstöðu er ekki tekið tillit
til skuldbindinga bankans vegna lífeyrisréttinda starfsfólks, en vikið að því að þær séu
verulega vanreiknaðar íefnahagsreikningi bankans. Þá skal einnig bent á, að athugunin náði
eingöngu til u.þ.b. helmings af útlánastofni bankans. Til þess að mæta almennri útlána-
áhættu vegna annarra lána og skuldbindinga er gert ráð fyrir 1% í afskriftareikningi útlána.

Miðað við niðurstöðu efnahagsreiknings bankans 31. ágúst 1985 er framangreind
eiginfjárstaða aðeins u.þ.b. 0,7% af niðurstöðutölu efnahagsreiknings.

Rétt er að taka fram, að bankaeftirlitið lagði ekki sjálfstætt mat á verðmæti varanlegra
rekstrarfjármuna, en bókfært virði þeirra er í samræmi við tíðkanlegar reikningsskilavenjur.

Að mati bankaeftirlitsins er staða Útvegsbanka Íslands í dag mjög alvarleg. Skv. 2. gr.
laga nr. 12/1961, um Útvegsbanka Íslands, ber ríkissjóður ábyrgð á öllum skuldbindingum
bankans.

Með vísan til 10. gr. laga nr. 10/1961, um Seðlabanka Íslands, verður þessi skýrsla send
viðskiptaráðherra. "

Skýrslan hefur verið til meðferðar hjá viðskiptaráðherra, bankastjórn og bankaráði
Útvegsbanka Íslands frá því í október 1985.

3. Sérstök afskipti bankaeftirlitsins vegna Hafskipsmálsins.
Í áðurgreindum skýrslum bankaeftirlitsins um eftirlit hjá Útvegsbanka Íslands á

tímabilinu 1975-1985 er gerð ítarleg grein fyrir viðskiptum fjölmargra af stærstu viðskiptaað-
ilum bankans. Í mörgum tilvikum eru gerðar athugasemdir og þær settar fram og rökstuddar
með ýmsum hætti og út' frá ýmsum sjónarmiðum. Hafskip hf. er meðal þeirra lánþega sem
bankaeftirlitið hefur gert sérstaklega grein fyrir í þessum skýrslum. Auk þess voru viðskipti
Hafskips og Útvegsbankans athuguð af bankaeftirlitinu sérstaklega í október og nóvember
1977 eins og áður greinir. Hér á eftir verður gerð grein fyrir athugunum þessum og
athugasemdum bankaeftirlitsins í hverju tilviki.

Í skýrslu bankaeftirlitsins um niðurstöður eftirlits hjá Útvegsbankanum frá 31. mars
1975 er gerð grein fyrir viðskiptum Hafskips við bankann og þróun þeirra frá miðju ári 1972.
Á því tímabili jókst fyrirgreiðsla bankans við fyrirtækið um rúmlega 70% á föstu verðlagi og
var bankinn þá kominn í hættulega stöðu. Í niðurstöðum bankaeftirlitsins um þetta mál
segir:

"Þróun þessara skuldaviðskipta er þannig allt fram á árið 1973, að vægast sagt verður
ekki séð, að hún hafi á neinn hátt verið í samræmi við hagsmuni bankans, enda bankinn þá
kominn í mjög hættulega stöðu í málinu. Sú þróun, sem síðan hefur orðið, hefur í
veigamiklum atriðum verið bankanum í hag, og kemur þar bæði til, að fyrirtækinu tókst á
síðustu stundu að lagfæra rekstur sinn og að bankinn hefur tekið þessi viðskipti skipulegri
tökum en áður. Á hinn bóginn er bankinn nú kominn í ískyggilega miklar ábyrgðir fyrir
fyrirtækið, en þær eru á erlendum lánum, og við síðustu gengisfellingu fóru heildarskuld-
bindingar við bankann upp fyrir fram lagðar tryggingar, eins og fram kemur hér á undan.
Hér er því enn um mjög erfið viðskipti að ræða fyrir bankann og óséð hvort honum 'tekst að
sigla þar fyrir öll sker."

Rætt var við bankastjórn Útvegsbankans um skýrsluna og var hún hvött til þess að leita
lausnar á málinu er tryggði hagsmuni bankans. Ekki tókst þó að bæta afkomu eða stöðu
Hafskips að neinu marki næstu árin og á árinu 1977 var leitað eftir erlendri lántöku að
fjárhæð 600 þús. bandaríkjadala með bakábyrgð Útvegsbankans til þess að bæta fjárhags-
stöðu fyrirtækisins og var sú beiðni tilefni þess að bankaeftirlitið tók viðskipti Hafskips við
Útvegsbankann enn til rækilegrar athugunar. Bankaeftirlitið skilaði skýrslu um þá athugun í
nóvember 1977. Í skýrslunni er gerð nákvæm grein fyrir þróun viðskiptanna frá árinu 1975. Í
niðurstöðum bankaeftirlitsins segir:
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"Áður en dregnar eru saman niðurstöður þess sem fram kemur hér á undan skal minnt
á það, að bankaeftirlitið framkvæmdi heildarskoðun hjá Útvegsbanka Íslands á árinu 1975. Í
skýrslu um niðurstöður þess eftirlits var í alllöngu máli fjallað um fyrirgreiðslu bankans við
Hafskip hf. og var þar lögð áhersla á, að ekki verði séð að viðskiptin við fyrirtækið hafi fram
til ársins 1973 verið með þeim hætti að samrýmdist hagsmunum Útvegsbankans. Hins vegar
hafi viðskiptin í veigamiklum atriðum breytt um svip til hins betra í kjölfar fjárhagslegrar
endurskipulagningar fyrirtækisins á árunum 1973 og 1974. Vakin var þó athygli á þeirri
áhættu, sem fólst í vaxandi ábyrgðum bankans á erlendum lánum fyrirtækisins. Niðurstaða
umsagnar um þetta mál í eftirlitsskýrslunni var á þann veg, að enn væru þessi viðskipti mjög
erfið fyrir bankann og óséð hvort honum tækist að sigla þar fyrir öll sker. Þegar skoðunin fór
fram, var skuldastaðan eins og fram kemur í upphafi þessarar greinargerðar, en Hafskip hf.
var þá fjórði stærsti lánþegi bankans og eru þá meðtalin bæði bein útlán og ábyrgðaskuld-
bindingar.

Bankaeftirlitið hefur ekki framkvæmt athugun á útlánaviðskiptum aðalbanka Útvegs-
bankans frá því að framangreindri skoðun lauk. Ekki verður annað sagt en að þær
staðreyndir, sem nú blasa við um þróun viðskiptanna við Hafskip hf. S.l. 2-3 ár og stöðu
þeirra mála í dag, hafi komið bankaeftirlitinu á óvart. Með tilliti til fyrri reynslu bankans af
þessum viðskiptum, og með hliðsjón af mjög erfiðri fjárhagsstöðu bankans sjálfs, mátti ætla
að ýtrasta aðhald og aðgát yrði sýnd í þessu máli."

Og enn fremur:
"Hvernig sem á þetta mál er litið er ljóst, að staða Útvegsbankans er orðin stórlega

viðsjárverð. Komi til gjaldþrots hjá fyrirtækinu gæti bankinn á skömmum tíma þurft að leysa
til sín kröfur upp á hundruð milljóna króna. Er þeirri áhættu lýst í greinargerð frá
Útvegsbankanum dags. 24.10. 1977, en þar er talið að fjárútlát bankans yrðu vart undir 700
millj. gkr. Tekið skal fram, að fara þarf nánar ofan í þessa hlið málsins. Lausafjárstaða
Útvegsbankans var neikvæð um 2462 millj. gkr. 30.9. s.l. og ekki þarf því að hafa mörg orð
um geigvænleg áhrif þess að þurfa að innleysa framangreindar skuldir Hafskips. Enda þótt
bankinn gæti ef til vill samið um greiðslufrest á hluta hinna erlendu skulda, yrði það vart
nema til skamms tíma og hafa þarf í huga þá gengisáhættu, sem því fylgir.

Auk hugsanlegra áhrifa á lausafjárstöðu bankans verður svo að horfast í augu við þá
hreinu tapáhættu, sem bankinn er í. Hér að framan er gerð grein fyrir hinni miklu óvissu,
sem er um raunverulega ei~infjárstöðu Hafskips og óvissu um raungildi þeirra greiðslutrygg-
inga, sem bankinn hefur. I viðbót við það gífurlega áfall, sem innlausn skulda fyrirtækisins
og fjárbinding af þeim sökum yrði fyrir bankann, verður því engan veginn útilokað, að um
umtalsverð, endanleg skuldatöp geti orðið að ræða.

Til frekari viðmiðunar um stærð þessa skuldamáls í hlutfalli við fjárhagsgetu Útvegs-
bankans skal bent á að heildarskuldbindingar Hafskips við bankann eru nú verulega hærri
en bókfært eigið fé hans eða 632 millj. gkr. á móti 314 millj. gkr. eigin fé. Sé eigið fé bankans
endurmetið með því að hækka verð húseigna og lóða í fasteignamat Ll. 1977 að viðbættri
hækkun vísitölu byggingarkostnaðar frá þeim tíma og með því að hækka verð innréttinga og
lausafjármuna í brunatryggingarverð 1.10. 1976 að viðbættri hækkun byggingarvísitölu frá
þeim tíma yrði eigið fé bankans um 1400 millj. gkr. og skuldbindingar Hafskips við bankann
nema 45% af þeirri upphæð."

Á þessum tíma voru vandamál Útvegsbankans vegna viðskipta við Hafskip orðin mjög
viðamikil. Benti bankaeftirlitið á nokkur höfuðatriði, í átta liðum, sem það taldi að ráða yrði
vinnubrögðum af hálfu bankans til þess að tryggja stöðu hans sem best í málinu:
,,1. Fela verður ákveðnum starfsmanni bankans að sinna þessu máli sem algeru forgangs-

verkefni. Í því felst það m.a., að eftir því sem kostur er á sé fylgst daglega með
framvindu helstu atriða, sem áhrif hafa á fjárhagsstöðu fyrirtækisins og rekstrarskilyrði.

2. Framkvæmdastjóri, sem nú er verið að ráða að fyrirtækinu, starfi í sem nánastri
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samvinnu við bankann og allar meiri háttar ákvarðanir, er varða fjárhag og rekstur, séu
háðar samþykki bankans.

3. Gagnger fjárhagsleg endurskipulagning er forsenda áframhaldandi rekstrar. Eigi slík
uppstokkun sér ekki stað, getur ekki orðið um að ræða rekstur nema í takmarkaðan
tíma, meðan verið er að koma eignum í verð með sem hagkvæmustum hætti.

Grundvallarþáttur fjárhagslegrar endurskipulagningar hlýtur að verða mjög veru-
leg aukning hlutafjár, sem innborgað verði til félagsins á sem skemmstum tíma. Meta
verður af raunsæi, hver lágmarkshlutafjáraukning þarf að verða til að áframhaldandi
rekstur sé tryggður og á þessu stigi skal engin upphæð nefnd í því sambandi. Eins fljótt
og framast er kostur sé gengið úr skugga um, hvort núverandi hluthafar og aðrir, sem
áhuga hafa á áframhaldandi rekstri, geti lagt fram það fé, sem til þarf.

Auk innborgunar nýs hlutafjár verða núverandi hlutafjárloforð að greiðast sem
allra fyrst.

Að öðru leyti mundi endurskipulagning á fjárhag félagsins væntanlega felast í sölu á
1-2 skipum og nýjum samningum um greiðslutíma þeirra skulda, er þá standa eftir.

4. Meðan gengið er úr skugga um, hvort fjárhagsleg endurskipulagning getur átt sér stað,
verður eins og unnt er að koma í veg fyrir að staða Útvegsbankans versni í þessu máli.
Meðal þess, sem rýrt getur stöðu bankans, er greiðsla Hafskips hf. á skuldakröfum, sem
ekki eru sérstaklega tryggðar. Sömu áhrif hafa nýjar forgangskröfur, sem til verður
stofnað í áframhaldandi rekstri fyrirtækisins.

5. Framangreint nýtt 600 þús. bandaríkjadala lán með ábyrgð Útvegsbankans á að nota til
greiðslu skulda á þann hátt, sem fram kemur í meðfylgjandi yfirliti frá Útvegsbankan-
um. Þetta yfirlit ber ekki með sér, hverjar af þessum kröfum eru forgangskröfur að mati
Útvegsbankans. Gera verður nánari grein fyrir lögformlegri stöðu þessara krafna og
þeirri nauðsyn, sem á því er að greiða einstakar upphæðir. 1því sambandi sé eingöngu
litið til hagsmuna Útvegsbankans.

6. Með tilliti til hagsmuna Útvegsbankans verður að leggja á það ríka áherslu, að
framangreint bráðabirgðaástand í rekstri Hafskips hf. standi sem allra styst.

Reynist gagnger fjárhagsleg endurskipulagning ekki möguleg með framangreindum
hætti, verður Útvegsbankinn án tafar að neyta til fulls þeirrar aðstöðu, sem hann hefur í
málinu, til að reyna að koma í veg fyrir meiri háttar fjárhagslegt áfall bankans.

7. Lögð skal áhersla á nauðsyn þess að athugað ar séu nákvæmlega lögformlegar hliðar
þeirra tryggingaskjala, sem bankinn nú hefur frá fyrirtækinu, sbr. það sem áður segir
um frágang á tryggingarvíxli að fjárhæð 990 þús. þýskra marka.

Enn fremur virðist sjálfsagt að athuga, hvort ekki sé rétt, að bankinn taki handveð í
sem flestum af hlutabréfum fyrirtækisins til að styrkja stöðu sína í málinu.

8. Ekki verður annað séð, en þetta mál sé komið á það stig, að nauðsynlegt sé, að
bankaráð Útvegsbankans fái nákvæmar upplýsingar um þróun þess og stöðu. Bankaeft-
irlitið telur rétt, að bankaráð ið taki afstöðu til þess, hvort bankinn á nú að taka á sig þá
600 þús. bandaríkjadala viðbótarskuldbindingu, sem um er rætt hér að framan."
Rætt var ítarlega um skýrsluna við bankastjórn Útvegsbankans og hún send formanni

bankaráðs. Jafnframt var skýrslan send viðskiptaráðherra með vísan til 10. gr. laga nr. 10
1961, um Seðlabanka Íslands. Hið umbeðna erlenda lán var tekið með vitund ráðuneytisins
og samþykki bankaráðs Útvegsbankans um að bankinn ábyrgðist endurgreiðslu þess.
Sérstökum starfsmanni Útvegsbankans var falið í ársbyrjun 1978 að fylgjast með rekstri
Hafskips skv. fyrirmælum bankastjórnarinnar og sat hann vikulega fundi með framkvæmda-
stjórn Hafskips eins og fram kemur í bréfi Útvegsbankans til Seðlabankans, dags. 16. maí
1979.

Enn á ný gerði bankaeftirlitið úttekt á skuldbindingum og greiðslutryggingum Hafskips
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gagnvart Útvegsbankanum við heildarskoðun á útlánum bankans 30. nóvember 1978. Í
skýrslu bankaeftirlitsins um þá skoðun kemur fram að heildarfyrirgreiðsla bankans hafði
tæplega tvöfaldast í krónum talið til fyrirtækisins frá athuguninni í október 1977 en reiknað á
föstu verðlagi varð aukningin yfir 20%. Munaði þar mestu um nýtt endurlánað erlent lánsfé
sem vikið er að hér að framan og var tilefni athugunarinnar ári fyrr. Nafnverð formlegra
greiðslutrygginga var nokkru hærra en nam heildarfyrirgreiðslunni. Eftir að bankaeftirlitið
hafði metið greiðslutryggingar var niðurstaðan hins vegar sú að samtals vantaði greiðslu-
tryggingar a.m.k. fyrir rúmlega 250 millj. gkr. Í niðurstöðum bankaeftirlitsins um þetta mál
segir í skýrslunni:

"Eins og rakið var í skýrslu bankaeftirlitsins frá 7.11. 1977 var staða bankans í þessum
viðskiptum orðin stórlega viðsjárverð.

Samanborið við stöðu trygginga 7.10. 1977 hefur tryggingarstaðan versnað og munar
þar mest um lækkun á áætluðu virði skipanna í erlendri mynt en einnig skiptir máli að ekki
hefur þess verið gætt af hálfu Útvegsbanka við töku persónuábyrgða í formi tryggingarvíxla,
að formlegum frágangi þeirra væri haldið í lagi.

Enda þótt margt hafi færst til betri vegar í sambandi við rekstur fyrirtækisins frá því á
seinni hluta ársins 1977 er eiginfjárstaða þess mjög veik. Miðað við bráðabirgðauppgjör
30.7. 1978 og nýjustu upplýsingar um verðmæti eigna er hlutfall eigin fjár af niðurstöðutölu
efnahagsreiknings vart meira en 1% 30.7. 1978.

Ljóst má vera að brýn nauðsyn er á að fyrirhuguð hlutafjáraukning komi til
framkvæmda sem fyrst, til að styrkja eiginfjárstöðu og lausafjárstöðu fyrirtækisins. Miðað
við stöðu þessa skuldamáls í lok nóvember 1978 er staða Útvegsbanka enn veik og ekki er
útséð um hvort eitthvað af skuldbindingum þeim sem bankinn hefur tekið á sig vegna
fyrirtækisins lendi á bankanum. Nauðsynlegt er því að án tafar verði leitað allra ráða til að
bæta úr þeirri vöntun trygginga, sem lýst er hér á undan."

Það er ekki fyrr en á árinu 1979 sem gripið er til raunhæfra aðgerða til þess að bæta
.ekstrarstöðu Hafskips. Í maí það ár var lokið verulegri hlutafjáraukningu og bættust þá í
hóp hluthafa margir sterkir aðilar sem talið var að mundu styrkja rekstur félagsins með
viðskiptum sínum. Eftir þessa breytingu urðu veruleg umskipti til hins betra í rekstrarstöðu
fyrirtækisins eins og fram kom í skýrslum sem gerðar voru af Seðlabankanum þá um haustið
og samkvæmt uppgjöri Útvegsbankans um áramót. Í mars 1980 fékk bankaeftirlitið yfirlit
frá Útvegsbankanum yfir skuldastöðu Hafskips, og námu heildarskuldbindingar þess
gagnvart Útvegsbankanum þá 2126 millj. gkr. (miðað við fast verðlag var um að ræða
svipaða fjárhæð og var 30. nóv. 1978 þegar heildarskoðun fór fram á útlánum bankans).

Á árunum 1981-1984 var af hálfu bankaeftirlitsins ekki gerð heildarúttekt á útlánastofni
eða rekstri Útvegsbankans. Á þessu tímabili komu vandamál Hafskips lítið inn í myndina í
þeim viðræðum sem þá fóru reglulega fram milli bankastjórna Seðlabankans og Útvegs-
bankans um lausafjárstöðu hins síðarnefnda.

Það er ekki fyrr en haustið 1984 sem nýir greiðsluerfiðleikar Hafskips koma til umræðu
vegna áhrifa þeirra á stöðu Útvegsbankans. Kom þá fram af hálfu bankastjórnar
Útvegsbankans sú skoðun að nauðsynlegt væri að grípa til öflugra ráðstafana til þess að leysa
þennan vanda og var Seðlabankanum kunnugt um tilraunir til þess að koma á samningum
milli Hafskips og Eimskipafélags Íslands. Ekkert varð hins vegar úr þeim ráðagerðum að
sinni og á fundi með Seðlabankanum í febrúar S.l. skýrði bankastjórn Útvegsbankans frá því
að ákveðin hefði verið hlutafjáraukning og aukin umsvif í starfsemi Hafskips sem vonir
stæðu til að bæta mundi rekstrarstöðu fyrirtækisins á árinu 1985. Síðari hluta júnímánaðar
voru þessi mál enn rædd við bankastjóra Útvegsbankans og fékk Seðlabankinn þá í hendur
yfirlit um skulda- og tryggingastöðu Hafskips við Útvegsbankann sem benti til þess að
vantryggðar skuldir næmu 21 millj. kr., en heildarskuldbindingar Hafskips alls 638 millj. kr.
Yfirlitið gaf tilefni til þess að málið yrði rannsakað nánar og óskaði bankastjórn
Seðlabankans eftir því að bankaeftirlitið gerði könnun á skuldamálum Hafskips.
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Fyrsta athugun bankaeftirlitsins, sem miðaðist við stöðuna 28. júní, var tilbúin seint í
júlí og var hún send viðskiptaráðuneytinu 30. júlí. Heildarskuldbindingar Hafskips við
Útvegsbankann námu þá 648,5 millj. kr. og var aukningin frá því í mars 1980 tæplega
fjórföld, reiknuð á föstu verðlagi. Samkvæmt athuguninni virtist tryggingastaða Útvegs-
bankans mun veikari en yfirlitið frá 3. júní gaf til kynna og var ástæðan fyrst og fremst lægra
mat á veðsettum eignum. Samkvæmt þessu yfirliti var talið að vantrygging skuldbindinga
Hafskips gæti verið á bilinu 168-264 millj. kr. Upplýsingar þessar voru einnig afhentar
Útvegsbankanum og ræddar við hann en hann hafði þá í sama mánuði fengið nýjar mjög
óhagstæðar tölur um rekstrarafkomu Hafskips á fyrstu fjórum mánuðum ársins. Einnig var
haft samband við viðskiptaráðherra sem ræddi málið við Útvegsbankann. Var lögð áhersla á
nauðsyn skjótra aðgerða til þess að ráða bót á þeirri áhættu sem bankinn var kominn í.

Jafnframt hélt bankaeftirlitið áfram að kanna betur verðgildi þeirra veða sem
Útvegsbankinn hafði í eignum Hafskips en kunnugt var að verð á skipum hafði farið ört
fallandi. Leiddi þetta til þess að gert var nýtt yfirlit um skulda- og tryggingastöðu Hafskips
sem miðað var við 23. ágúst, en því var lokið snemma í september og sent viðskiptaráðherra
með bréfi, dags. 9. september. Samkvæmt þessu yfirliti hafði bæði orðið hækkun á
skuldbindingum Hafskips við Útvegsbankann og veruleg lækkun á verðmæti trygginga,
miðað við könnunina 28. júní. Var nú talið að vantryggðar skuldir gætu numið 352-428
millj. kr. Niðurstöður þessar voru einnig afhentar bankastjórn Útvegsbankans, en málið
hafði nokkrum sinnum verið rætt milli hennar og Seðlabankans undanfarnar vikur og hafði
þar m.a. komið fram að hafnar væru viðræður milli Hafskips og Eimskipafélagsins um
yfirtöku á Íslandssiglingum Hafskips. Síðan var haldinn 13. september sameiginlegur fundur
bankastjórna Útvegsbankans og Seðlabankans með viðskiptaráðherra þar sem staða
Hafskipsmálsins var ítarlega rædd og lögð áhersla á nauðsyn þess að niðurstöður úr
viðræðum Hafskips og Eimskips lægju sem fyrst fyrir. Var talið eðlilegt að bankastjórn
Útvegsbankans reyndi að fylgjast sem best með þessum viðræðum og greiða fyrir þeim eftir
mætti.

Um miðjan október lauk bankaeftirlitið við rækilega heildarskýrslu um skuldastöðu
helstu viðskiptamanna Útvegsbankans og kom þar fram að tryggingastaða Útvegsbankans
varðandi Hafskip hafði haldið áfram að versna. Var þessi skýrsla afhent viðskiptaráðherra
22. okt. en daginn eftir bankastjórn og bankaráðsformanni Útvegsbankans. Augljóst var að
staða Útvegsbankans var, þegar hér var komið sögu, orðin mjög hættuleg í máli þessu og
mikil áhersla á það lögð af öllum aðilum að reynt yrði að leita lausnar á vandanum sem fyrst
þar sem augljóst var að staðan mundi halda áfram að versna bæði vegna rýrnandi veða og
hallarekstrar Hafskips.

Í skýrslunni er gerð ítarleg grein fyrir stöðu viðskipta Hafskips og Útvegsbankans. Í
umfjöllun bankaeftirlitsins segir:

"Samkvæmt ársreikningi Hafskips hf. fyrir árið 1984 er eigið fé í árslok 1984 neikvætt
um tæplega 105 millj. kr. og tap ársins varð tæplega 96 millj. kr. Á fyrstu mánuðum ársins
1984 var boðin út hlutafjáraukning að fjárhæð 80 millj. kr. en þar af munu a.m.k. 77 millj.
kr. hafa selst og batnar eiginfjárstaðan af þeim sökum um þá fjárhæð. Ekki liggja fyrir gögn
um afkomu fyrirtækisins á fyrra helmingi ársins 1985. Mikil samkeppni mun nú vera á þeim
markaði sem Hafskip hf. keppir á og ekki bjart útlit fram undan. Verði taprekstur
fyrirtækisins á árinu 1985 í sama dúr og á fyrra ári, gæti komið til stöðvunar fyrirtækisins með
ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir Útvegsbankann.

Komi til stöðvunar á rekstri fyrirtækisins og nauðungarsölu á eignum þess gæti
tapáhætta Útvegsbankans verið á bilinu 380-450 millj. kr. sbr. tölulegar upplýsingar um
skuldastöðu og mat á greiðslutryggingum miðað við 30. júní til 9. október 1985.
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Með hliðsjón af framansögðu erþað álit bankaeftirlitsins að Útvegsbanka islands beri að
leggja 420 millj. kr. í sérstakan afskriftareikning útlána til þess að mæta hugsanlegum
útlánatöpum vegna þessa máls.

Bankaeftirlitinu er kunnugt um að tilraunir eru í gangi um að endurskipuleggja rekstur
Hafskips hf. Þegar hafa verið seld tvö skip og viðræður munu hafa átt sér stað á milli
forráðamanna fyrirtækisins og annarra skipafélaga, Útvegsbankans og e.t.v. fleiri aðila, um
lausn á fjárhags- og rekstrarvanda félagsins.

Á fundi, sem bankaeftirlitið átti með bankastjórn Útvegsbankans þann 4. okt. s.l.,
skýrði bankastjórnin frá stöðu þeirra mála. Að mati bankaeftirlitsins kom þá ekkert fram,
sem breytir framangreindri niðurstöðu bankaeftirlitsins. Hins vegar er rétt að taka skýrt
fram að niðurstaða bankaeftirlitsins tekur mið af verstu niðurstöðu um framtíð fyrirtækisins.
Takist með einhverjum ráðum að finna aðra lausn á vandamálinu gæti það þýtt minna
fjárhagslegt tap fyrir bankann. Bent skal á, að niðurstaða um framtíð fyrirtækisins þarf að
liggja fyrir innan mjög skamms tíma. Eins og áður hefur verið greint frá hér að framan, hafa
skuldbindingar Hafskips hf. gagnvart Útvegsbankanum aukist um 100 millj. kr. frá 30.6.-
9.10. 1985, án þess að gildi greiðslutrygginga hafi breyst svo neinu nemi. Tapáhætta bankans
gæti því allt eins orðið enn meiri eftir því sem lengur dregst að ljúka málinu."

Fyrri athugasemdir bankaeftirlitsins um viðskipti Hafskips og Útvegsbankans eru enn
fremur í meginatriðum raktar í skýrslunni. Í niðurlagi umsagnarinnar um málið segir:

"Í ljósi þessa, sem nú hefur verið rakið um fyrri athugasemdir bankaeftirlitsins um
viðskipti Hafskips hf. við Útvegsbankann og endurteknar aðvaranir um að afla frekari
greiðslutrygginga fyrir skuldbindingum fyrirtækisins og að fylgjast með fjárhags- og
rekstrarstöðu þess, kemur það bankaeftirlitinu á óvart hver staða þessa skuldamáls er í dag.
Ljóst er, að bankaleg sjónarmið hafa ekki ráðið þróun þessa skuldamáls. Hætta er á
umtalsverðum útlánatöpum og telur bankaeftirlitið að nú þegar beri að leggja í sérstakan
afskriftareikning vegna hugsanlegra útlánatapa fjárhæð, sem nemur 420 millj. kr. eða sem
svarar nær því öllu bókfærðu eigin fé bankans 31.12. 1984. Endanlegt tap bankans gæti orðið
meira ef gert er ráð fyrir versta möguleika, þ.e. gjaldþroti og nauðungarsölu á eignum.
Tapið gæti einnig orðið minna ef tilraunir fyrirtækisins til að rétta rekstur þess við með
endurskipulagningu og/eða frjálsri sölu eigna, bera tilætlaðan árangur."

Ástæðulaust er að rekja frekar afskipti bankaeftirlitsins af máli Hafskips og Útvegs-
bankans. Í desember S.l. gaf Hafskip hf. sig upp til gjaldþrotaskipta. Málefni Útvegsbankans
eru nú til skoðunar hjá viðskiptaráðuneytinu.

4. Álit bankaeftirlitsins og framkvæmd tillagna þess.
Hér að framan í tölul. 1-3 hefur verið gerð grein fyrir afskiptum bankaeftirlitsins og

bankastjórnar Seðlabankans af málefnum Útvegsbanka Íslands á árunum 1975-1985 í
meginatriðum. Þar kemur fram til hvaða aðgerða afskipti bankaeftirlitsins og bankastjórnar-
innar af málefnum bankans hafa leitt og gerð er grein fyrir afskiptum þess af viðskiptum
Hafskips við Útvegsbankann.
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