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• Yfirlit yfir starfsemina.
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• Þróun og horfur á Qármálamarkaði.
• Áherslur í  starfi FME.

Efnahags- og viðskiptanefnd
• Yfirlit yfir eftirlitsskylda aðila.
• Yfirlit yfir breytingar á lögum og reglum.

23. nóvember 2001 • Ársreikningur 2000.
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Aðgerðir FME á lánamarkaði Staðan á lánamarkaði nú

• Varað við útlánaþróun. • Versnandi afkoma.
* Varað við lækkandi eiginQárhlutföllum. • Útlánaaukning stöðvast.

-  Skýrari maikmið lánastofnana.
-  Markmið um eiginfjáihlutföll vel yfir lágmörkum,

með hliðsjón af ihættustigi.
-  Athugamr á útlánaeftirliti og afskriftum.
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Eftirlit á verðbréfamarkaði
Vclta sicuklabféfa og hlutabréfa í m.kr. sem skráð eni á 

Verðbréfaþingi íslands og þróun hlutabréfavísitölu

ti

Vanskil innlánsstofhana
(til lengri tíma en eins mánaðar)

Eiginfjárhlutfall með og án víkjandi 
lána sem teljast til eiginfjárþátta

Kalla versnandi aðstæður á verðbréfamarkaði á 
sveigjanlegri starfshætti?

• Markaðurinn er grunnur, dæmi:
-  4 þingaðilar með 95% af viðskiptum 10 veltumestu 

félaga á VÞÍ á þessu ári.
-  40% af viðskiptunum fyrir eigin bók þingaðilanna 

eða sjóða á þeirra vegum.
• Beita þarf meira aðhaldi til að tryggja rétta 

verðmyndun.
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Árleg framlög í afskriftareikning í útlánum 
og raunaukning meðalútlána milli ára hjá 

viðskiptabönkum og sparisjóðum
(Arið 2001 er áctlftð)

Styrkja þarf eiginfjárstöðu enn 
frekar

• Skapa aukinn hagnað eða gefa út nýtt 
hlutafé/stofnfé.

• Staða lánastofhana mjög mismunandi.
• Reynir á áhættustýringu og innra eftirlit.



2) Aðlögun að nýlegum breytiogum á 
lögum verðbréfaviðskipti

• Aukið aöhald með innheijaviðskiptum.
-  Skilgreining innhcrja.

* Fmninnhfrjir
* Aðrif i-kT jir.

-  Rannsóknarskylda fnuninnh&ja í tengslum við viöskipti.
-  Innherjaskrá /  Upplýsingaskylda tsl FME /  Listi yfir 

fmminnhaja bixtir.
-  Breyttar innrí regiur.

• Tilmæli nr. 2/2001 um efni reglna um meðferð 
trúnaðarupplýsinga og viðskiptí innheija.

• Skýrari reglur um almenn útboð.

Meginverkefni á verðbréfamarkaði

1) Eftirlit með starfsháttum.
2) Aðlögun að breyttum lögum um 

verðbréfaviðskipti.

1) Eftirlit með starfsháttum

• Leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2001 um efni reglna 
flánnálafyrirtækja.
-  Kínamúrar,
-  eigm viðskipti fyríitækja/viðskipti starfsmanna
-  atvinnuþátttaka starfsmanna

• Eldri reglur verða endurskoðaðar í framhaldinu.
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Bætt eftirlit á verðbréfamarkaði

• Nýtt starfsfólk ráðið til FME.
• Markaðsvakt.
• Styður við annað eftiriit á Qármálamarkaði.

Eftiriit með lífeyrissjóðum

1) Umsagnir um starfsleyfi og breytingar á 
samþykktum.

2) Athuganir á fjárfestingum lífeyrissjóða.
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Athuganir á Qárfestingum 
lífeyrissjóða

• Nokkur tilvik um brot á lögum.
• Annmarkar á flokkun Qárfestinga.
• Reynir einkum á heimildir um viðskipti með 

óskráð verðbréf (10%).



Hrein ávöxtun lífeyrissjóða
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Eftirlit á vátryggingamarkaði

1) Starfandi vátryggingafélögum hefur fækkað.
2) Eftiriit með vátryggingamiðlurum og 

líftryggingafélögum.
3) Eftiriit með félögum sem bjóða lögboðnar 

ökutækjatryggingar.
-  Ekki forsendur til að grfpa til aðgerða í  sfðasta ári.
-  Brýnt að vátryggingafélög taki forsendur til 

endurskoðunar.

Þróun iðgjalda í helstu greinaflokkum 
skaðatrygginga á verðlagi ársins 2000

HHIH,

Þörf aðgerða vegna iðgjalda?

• Vátiyggingafélögum ber að endurmeta stöðu 
sína að fenginni reynslu.

• Þróun tjóna á fyrri hluta árs gaf góð fyrirheit.
• Auka þarf gegnsæi í rekstri vátryggingafélaga.
• Fjármálaeftirlitið mun fylgjast með þróun tjóna 

á þessu ári.

Almennar áherslur FME næstu
misseri

1) Áhættustýring og innra efdrlit.
-  ÁbótavaiU á  nýjum sviðum og þar sem vöxturinn hefur

veriö mestur.
-  Bctra ástand þar sem byggt hefur vcrið á rótgróinni

starfsemi.
-  Mikil þörf varkámi nú.

2) S ta rfsh sttir á  m arkaði.
-  Starfshættir á verðbréfamarkaði.
-  Starfshættir á vátryggingamarkaði.
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Almennar áherslur FME næstu 
misseri (2)

3) Markaðsaðhald
-  Reikningsskil fjármálafyrirtækja, samræming og 

eftirfylgni.
4) Þátttaka í  samkeppnishæfni Qármálamarkaðar

-  Gninnrcglur um árangursrfkt Qármálaeftirlit, 
athugun IMF.

-  Erlent samstarf.
-  Gegnsæi f starfsemi FME.
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Lánamarkaður Lífeyrissjóðir Vátryggingar Verðbréfamarkaður

Suðurlandsbraut 32,108 Reykjavík 
Slm i: 525 2700 | Faxnúmer 525 2727 

Tölvupóstun fme@fme.is

English

Heim 
Fréttir 
Um FME 
Eftirlit
Eftirlitsskyldir
aðilar
Neytendamál og 
úrskurðarnefndir
Innherjar
Útgáfur
Umræðuskjöl
Almenn
leiðbeinandi
tilmæli
Lög og reglur
Netföng
Tenglar

Eftirlit - Almenn leiðbeinandi tilmæli um starfsemi eftirlitsskyldra aðila
Á þessari síðu eru birt almenn leiðbeinandi tilmæli um starfsemi eftirlitsskyldra 
aðila, sem Fjármálaeftirlitinu er heimilt að gefa út, sbr. 8. gr. I. nr. 87/1998 með 
síðari breytingum.

Leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2001
Almenn leiðbeinandi tilmæli um efni reglna fjármálafyrirtækja

Leiðbeinandi tilmæli nr. 2/2001
Almenn leiðbeinandi tilmæli um reglur útgefenda verðbréfa.

Leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2001
Leiðbeinandi tilmæli til viðskiptabanka sparisjóða og annarra lánastofnana um 
frádrátt á eigin fé samkvæmt 55. gr. laga nr. 113/1996, um viðskiptabanka og 
sparisjóði, vegna eignarhluta í veltubók í öðrum þeim félögum sem stunda 
starfsemi þá sem taiin er upp í 44. gr. sömu laga.

Tilmæli varðandi viðskiptahætti við miðlun vátrygginga
FME sendi vátryggingamiðlurum tilmæli í dreifibréfi, dags. 20. febrúar sl., 
varðandi viðskiptahætti við miðlun vátrygginga. í dreifibréfinu er m.a. vikið að 
verklagi við miðlun vátrygginga, stöðu verktaka ofl.

Almennur fyrirvari og höfundaréttur.
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Eftirlit - Umræðuskjöl

Umræðuskjal nr. 9/2001
Drög að reglum um form og efni fjárfestingarstefnu lífeyrissjóða og úttektar á ávöxtun. 
Umsagnarfrestur er til 24. nóvember 2001.

0 8 .11 .2001

17 .10 .2001

Umræðuskjal nr. 8/2001
Drög að leiðbeinandi tilmælum um rétt tjónþola til bótagreiðslu með fyrirvara. Gefið út skv. 
2. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirfit með fjármálastarfsemi. Umsagnarfrestur 
er til 20. nóvember 2001.

16 .10 .2001

Umræðuskjal nr. 7/2001
Drög að leiðbeinandi tilmælum um innra eftirlit og áhættustýringu hjá fjármálafyrirtækjum. 
Um er að ræða tilmæli um lágmarkskröfur varðandi innra eftirlit og áfiættustýringu og er 
sérstök áhersla lögð á ábyrgð og skyldur stjórna og framkvæmdastjóra fjármálafyrirtækja. 
Umsagnarfrestur er til 15. nóvember2001.

15 .10 .2001

Umræðuskjal nr. 6/2001
Drög að leiðbeinandi tilmælum um birtingu upplýsinga um fjármálaskjöl og önnur atriði til 
viðbótar birtingu samkvæmt reglum nr. 692/2001, um ársreikninga lánastofnana. Um er að 
ræða birtingu frekari upplýsinga varðandi fjármálaskjöl og önnur svipuð skjðl til viðbótar 
við hina takmörkuðu birtingarkröfu sem gerð er í téðum reglum. Tilmælin eru efnislega 
samhljóða tilmælum Evrópusambandsins nr. 2000/408/EC frá 23. júnf 2000 um birtingu 
upplýsinga um fjármálaskjöl og önnur atriði til viðbótar birtingu samkvæmt tilskipun nr. 
86/635/EBE um ársreikninga og samstæðureikninga banka og annarra fjármálastofnana. 
Umsagnarfrestur er til 15. nóvember 2001.

14 .10 .2001

Umræðuskjal nr. 5/2001
Drög að reglum um breytingu á reglum nr. 693/2001, um eiginfjárhlutfall lánastofnana og 
fyrirtækja í verðbréfaþjónustu. Um er að ræða tillögu að breytingum á 12. gr. reglnanna. 
Megin breytingin sem lögð er til felst ( því að bætt er inn ákvæði sem gerir mögulegt að 
meta svonefnd "asset backed securities' í 50% áhættuvægi í áhættugrunni við útreikning 
á eiginfjárhlutfalli að uppfyiltum nánar greindum skilyrðum. Umsagnarfrestur ertil 15. 
nóvember 2001.

12.10.2001
Umræðuskjal nr. 4/2001
Drög að reglum um breytingu á reglum nr. 692/2001, um ársreikninga lánastofnana. Um er 
að ræða tillögu að breytingum á viðauka I með reglunum, sem fjallar um afskriftir úttána. 
Umsagnarfrestur er til 10. nóvember 2001.

Umræðuskjal nr. 3/2001
25 .0 5 .2 0 0 1

Drög að leiðbeinandi tilmælum um frádrátt á eigin fé samkvæmt 55. gr. laga nr. 113/1996, 
um viðskiptabanka og sparisjóði, vegna eignarhluta í veltubók ( öðrum þeim félðgum sem 
stunda starfsemi þá sem talin er upp i 44. gr. sömu laga. Umsagnarfrestur er til 1. júlí 
2001. Að þeim tíma liðnum mun Fjármálaeftirlitið taka framkomin sjónarmið til skoðunar 
og í kjölfar þess beina því til viðkomandi fyrirtækja að laga eldri reglur að leiðbeiningum 
eftirlitsins.

Umræðuskjal nr. 2/2001
Drög að reglum FM E að tilmælum eða leiðbeiningum um efni nýrra regina um meðferð 
trúnaðarupplýsinga og viðskipti innherja. Umsagnarfrestur er til 8. júnf 2001.

Umræðuskjal nr. 1/2001
Drög að leiðbeinandi tilmælum um bónusreglur vátryggjenda f lögboðnum 
ökutækjatryggingum. Umsagnarfrestur er til 1. júnf 2001. Að þeim tíma liðnum mun 
Fjármálaeftiriitið taka framkomin sjónarmið til skoðunar og f kjölfar þess beina þvf til 
viðkomandi fyrirtækja að laga eldri reglur að leiðbeiningum eftirlifsins.

Umræðuskjal nr. 1/2000
Leiðbeiningar um efni reglna fjármálafyrirtækja samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti. 
Umsagnarfrestur er til 8. september 2000. Að þeim tíma liðnum mun Fjármálaeftirlitið taka
I r a m t f t m i n  e i Á n a r m i A  ♦»! e l r \ A n n a r  í  I r iö K a r  h a e e  h a i n a  h w í tti u iA l^ n m a n H i a A

19 .05 .2001

14 .05 .2001

1 7 .0 7 .2 0 0 0

ÍV r' /  fr-

mailto:fme@fme.is


18. október 2001.

Ársfundur Fjármálaeftirlitsins

Ræða Páls Gunnars Pálssonar, forstjóra

Agætu ársfundargestir,

Ársfundur Fjármálaeftirlitsins er nú haldinn í þriðja sinn á jafiimöigum starfsárum 
stofhunarinnar. Tilefiii fimdarins er að kynna ársskýrslu Fjármálaeftirlitsins, miðla 
upplýsingum um verkeíhi þess og koma á fiamfæri sjónarmiðum sem varða 
^ármálamarkaðinn. Með þessu stuðlar Fjármálaeftiilitið fyrir sitt leyti að gegnsæi 
íslensks Qármálamaricaðar, sem er undirstaða aðhalds af hálfu viðskiptamanna og 
annarra þátttakenda á ^ármálamarkaði. Upplýsingagjöf af hálfu Fjármálaeftirlitsins 
dregur einnig úr falskri öiyggiskennd, sem íylgir vankunnáttu um hhxtveik cyinbers 
eftirlits og þögn um staifsemi þess. Fjármálaeftiriitið hefur talið nauðsynlegt að bjóða 
til slíkra funda, a.m.k. nú á fyrstu starfsárum þess, en þau ár hafa jafhfiamt verið 
viðburðarik á Qármálamarkaði.

Fjármálaeftirlitið býður nú í fyrsta sinn til fundarins forsvarsmönnum fyrirtækja sem 
skráð eru á aðallista Verðbréfaþings íslands hf., en með nýlegum breytingum á lögum 
um verðbréfaviðskipti og auknu hlutverid Fjármálaeftirlitsins í eftiiiiti með 
innherjaviðskiptum, hafa samskipti þess við skráð fyrirtæki stóraukist.

Arsskýrsla Fjármálæftirlitsins er nú gefin út í annað sinn og spannar tímabilið 1. júlí 
2000 til 30. júní 2001. í ársskýrshmni er að finna yfirlit yfir starfsemina á tímabilinu, 
umfjölhm um þróun og horfiir á §ármálamaikaði og áherslur í starfi 
Fjármálæftirlitsins næstu misseri. Einnig er birt yfirlit yfir eftiriitsskylda aðila, ^ölda 
þeirra, hveqir þeir em og hvaða breytingar hafa orðið. Ennfiemur er birt yfirlit yfir 
breytingar á lögum og reghnn á tímabilinu. Þá er í lok skýrslunnar birtur 
ársreikningur Fjármálaeftirlitsins fyrir árið 2000.

Innan farra daga verður gefin út stytt útgáfa af skýrslunni á ensku, en með því hyggst 
Fjármálaeftiriitið svara vaxandi spum erlendra aðila eftir upplýsingum um íslenskan 
fjármálamarkað.

Fjármálæftirlitið hefur valið þann kost að gefa ársskýrslu sína út að hausti þegar það 
hefur safiiað saman og unnið úr ársreikningum allra eftirlitsskyldra aðila og birt 
samandregnar upplýsingar úr þeim. Hefur Fjármálæftirlitið nú birt á heimasíðu sirmi 
ársreikningaskýrslur fyrir öll svið markaðar, nú síðast ársreikningabók vegna 
lífeyrissjóða.

Það er ekki ætlun mín hér að rekja ítarlega efiii ársskýrslunnar sem hér liggur fyrir. 
Þess í stað hyggst ég fara nokkrum oiðum um þróun á hveiju sviði
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fjármálamarkaðarins og veikefiii og áherslur Fjámálæftirlitsins með hliðsjón af þeirri 
þróun.

Víkjum fyrst að lánamarkaði.

Á liðnum áium heíur Fjármálaeftirlitið ítrekað varað við aukinni áhættu í starfsemi 
viðskiptabanka, sparisjóða og annarra lánastofiiana. Heíúr það bent á að viðvarandi 
25-30% árleg útlánaaukning frá árinu 1998 standist ekki til lengdar. Reynslan sýndi 
að í kjölfar mikillar útlánaaukningar fylgi aukin afskriítaþörf. Útlánaaukningin væri 
auk þess Qármögnuð með erlendum lántökum og gengisbundin lán veitt til aðila sem í 
mörgum tilvikum hefðu ekki tekjur 1 samsvarandi gjaldmiðlum. Líkur væru til að 
þörf yiði aukinna afskriftaftamlaga í framtíðinni. Jafhframt var ítrekað bent á vaxandi 
markaðsáhættu lánastofnana

í ársskýrslu sinni á síðasta ári lýsti Fjármálæftirlitið yfir sérstökum áhyggjum sínum 
vegna lækkandi eiginfiáililutfalla lánastofiiana og taldi þróun þeirra óviðunandi. 
Vegna hraðvaxandi umsvifa væri viðbúið að ekki væri nægilega vandað til 
útlánaákvarðana og áhættugreiningar og því væri nauðsynlegt að sýna sterka 
eiginfjárstöðu.

Eftrdit Fjármálaeftiriitsins á liðnum misserum hefur beinst að þessum þáttum. Þannig 
hefur Fjármálaeftirlitið kallað eftir skýrari maikmiðum um rekstur lánastofhana og 
umræðu um þau. Fjármálæftiriitið heflir lagt áherslu á hækkun eiginfjárhlutfalla og 
lýst þeirri skoðun sinni að stæistu lánastofiianir með virka áhættustýringu og innra 
eftirlit skuli stefha að því að eiginfjárhlutfall (eða CAD-hlutfell) sé á hverjum tíma að 
lágmarid 10% í stað 8% lögbundins eiginfiáihlutfalls. Jafiiframt sé ljóst að maigar 
lánastofnanir þurfi að setja sér enn hærri markmið um eigið fé í samræmi við áhasttu í 
starfsemi þeirra. Fjármálæftirlitið hefur sérstaklega varað við að víkjandi lán séu í 
rikum mæli tekin til að fullnægja skilyrðum um eiginfjárhlutfoll, en lánastofhunum 
ber að mati Fjármálaeftirlitsins að stefha að því að eiginfjárhlutfall án víkjandi lána sé 
að lágmarid 8%. Þá hefur Fjáimálæftiriitið áður kynnt hugmyndir um að meta á 
kerfisbundinn hátt hvort eigin^ármarkmið lánastofiiana séu í samræmi við stöðu og 
áhættu hverju sinni.

A síðustu misserum hefur Fjármálaeftirlitið hugað sérstaklega að útlánæftirliti, 
afskriftum og áhættustýringu þessu tengdu. Margvíslegar athugasemdir hafa verið 
gerðar og í sumum tilvikum hafa þær leitt til hækkunar á afskriftaframlögum.

En hvaða mynd er hægt að draga upp af ástandi mála nú? Raunaukning útlána hefur 
nær stöðvast, ef marka má tölur um útlánaþróun á þriðja ársfjórðungi þessa árs. 
Afkoma lánastofiiana versnaði á síðasta ári, en stóð í stað á fyrri hluta þessa árs. 
Kostnaðarhlutfall, þ.e. rekstrargjöld í hhitfalli af hreinum rekstraitekjum, hefur sótt í 
sama farið eftir talsverða lækkun á árinu 1999, samfara miklum gengishagnaði þá.

Skuldir banka við erlenda aðila hafa haldið áfram að aukast, námu tæplega 300 
milljörðum króna á miðju ári 2000, en voru komin í ríflega 400 milljaiða króna á 
miðju þessu ári (Mynd 3 í ársskýrslu). Mótvægi við erlendu lánin eiu gengisbundin lán til 
ínnlendra lánþega. Sumir þessara aðila hafa ekki tekjur í samsvarandi gjaldmiðlum 
og eru því ekki varðir gagnvart gengislækkun.
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Þá er mikil markaðsáhætta í starfsemi lánastofhana. Raunar hefiir hlutabréfaeign 
lánastofnana aukist úr tæplega 30 milljörðum króna í tæplega 43 ma. kr. fra miðju ári 
2000 fram á mitt þetta ár, þ.e. á þeim tíma sem liðinn er frá því að hægjast tók á 
maikaðnum (Mynd 4 í ársskýrslu). Á þessu tímabili lækkaði úrvalsvisitala VÞÍ um 30%.

Við þessar aðstæður er ástæða til þess að fylgjast vel með þróun vanskila hjá 
lánastofnunum. Samkvæmt upplýsingum sem Fjármálaeftirlitið hefur safnað hafa 
vanskil hjá viðskiptabönkum og sparisjóðum aukist nokkuð. Eins og myndin (mynd 5 í 
ársskýrslu) sýnir námu vanskil lánþega viðskiptabanka og spaiisjóða (þ.e. vanskil til 
lengri tíma en eins mánaðar) rúmum 12 milljörðum króna um síðustu áramót. I lok 
júní sl. námu þessi vanskil tæplega 17 milljöiðum króna, sem er aukning um 0,5% í 
hlutfalli af útlánum þessara aðila.

Afskriftir hafa aukist á þessu ári eftir að hafa náð lágmaiki í lok síðasta árs. 
Gjaldfærðar afskriftir viðskiptabanka og sparisjóða í hlutfalli af útlánum námu 0,9% á 
árinu 2000 en áætlað er að þetta hlutfall verði 1,3% á þessu ári. Myndin (mynd 6 i 
ársskýrslu) sýnir hvemig raunaukning útlána hefúr þióast fiá árinu 1986 í samanbuiði 
við þióun áriegra framlaga í afskriftareikning í hlutfelli af útlánum. Athyglisvert er 
hvemig afskriftafiamlög jukust á árunum 1988 til 1992 í kjölfar útlánaaukningar á 
árunum 1985 til 1988. Nú hefur útlánaaukningin náð hámarki og í kjölfar þess kemur 
aukning á afskriftafiamlögum vegna þeirra.

Miklar líkur eru á því að afskriftaframlög muni vaxa á nasstunni. Setja verður þó 
fyrirvara við samanburð stöðunnar nú við fyrri tíð. Þannig má ætla að 
útlánaákvaiðanir og áhættustýring sé betri nú en áður. Þá leiðir fjölþættari áhætta 
lánastofnana og breytt efnahagsumhverfi til þess að staðan nú og þá er ekki að öllu 
leyti samanburðarhæf.

Framangreind þróun gerir lánastofiianir viðkvæmari fyrir áföllum og því er mikilvægt 
að eiginQárstaða þeirra sé nægilega steik. Eiginfjárhlutföll viðskiptabanka og 
sparisjóða hafa hækkað nokkuð fa miðju ári 2000 fiam á mitt þetta ár, eftir að hafa 
stöðugt farið lækkandi siðustu ár. Myndin (mynd 7 í ársskýrslu) sýnir þróun 
eiginfiárhlutfalla hjá viðskiptabönkum og sparisjóðum, rauðu línumar sýna 
eigin^árhhitföll viðskiptabanka og þær bláu eigmfjárhlutföll sparisjóða. Brotnu 
línumar sýna eiginfiáihlutföll án vflcjandi lána.

Tvær meginástæður eru fyrir þessari hækkun: Annars vegar varð sala á eignarhlutum
í Kaupþingi hf. til þess að eiginfjárhlutfoll margra sparisjóða hækkuðu. Hins vegar 
tóku lánastofhanir víkjandi lán og þrír viðskiptabankanna nýttu sér auk þess nýfengna 
heimild til að gefa út víkjandi skuldabiéf sem teljast til eiginfjáiþáttar A við 
útreikning á eiginQárhlutfalli. Þessi víkjandi skuldabréf eru fiábrugðin hefðbundnum 
víkjandi lánum að því leyti að þau eru talin jafhgild öðru eiginfé í eiginfiáiþætti A, 
svo sem hlutafé. Fjármálaeftirlitið heimilaði töku þessara víkjandi lána á grundvelli 
nýrrar reglugerðar viðskiptaraðuneytisms.

Þrátt fyrir þessa hækkun eiginfjárhlutfalla telur Fjármálaeftirlitið að margar 
lánastofhanir þurfi enn frekar að styrkja eiginfjárstöðu sína til að mæta hugsanlegum 
áföllum í nánustu fiamtíð. Margar lánastofhanir hafa fiillnýtt heimildir til töku 
vílgandi lána til að styikja eiginfjárstöðu sína, bæði hvað varðar hefðbundin víkjandi
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lán og hin nýju víkjandi skuldabréf. Eigin^árstaða þessara lánastoíhana verður því 
helst styxkt með auknum hagnaði eða útgáiu nýs hlutafjár/stofhfjár.

Rétt er að taka fram að staða einstakra lánastofimna er mjög mismunandi. Ekki er 
ólíldegt að einhverjar lánastofiianir eigi eftir að lenda í erfiðleikum. Aðrar munu 
verða fyrir litlum skakkaföllum. Þegar á heildina er litið og að gefnum eðlilegum 
efiiahagslegum forsendum er ekki ástæða til að ætla að fjármálastöðugleiki sé í hættu.

Á næstu misserum mun reyna á hvort tekist hafi að vanda útlánaákvarðanir nægilega 
þrátt fyrir mikinn vöxt á liðnum áium. Jafiifiamt mun reyna á útlánaeftiriit og mat á 
afskriftum. Góð áhættustýríng á þessu sviði mun skila sér til baka til þeirra sem 
vönduðu til verka í upphafi.

Víkjum þvi nœst að eftirliti á verðbréfamarkaðL

Það er kunnara en frá þurfi að segja hversu mjög hefur hægt á verðbréfamarkaði á 
undanfömum mánuðum, einkum á hlutabréfamarkaði. Frá miðju síðasta ári til miðs 
þessa árs lækkaði úrvalsvísitala Verðbréfeþingsins um 30%. Oft heyrast þær raddir 
að við þessar aðstæður beri að fara variega i að herða reglur um starfshætti á 
verðbréfamarkaði og skapa starfseminni skýrari umgjörð. Þetta er ekki ályktun 
Fjármálæftiriitsins. Við þessar aðstæður verður einmitt enn ljósara en áður hversu 
grunnur verðbréfamarkaðurinn er, verðmyndun veik og hann borinn uppi af fáum 
þingaðllum (Mynd 8 í ársskýrslu).

Nefha má í þessu sambandi að viðskipti með hlutabiéf í 10 veltumestu félögum á 
Verðbréfaþingi námu 65% af heildarviðskiptum frá byqun þessa árs til loka ágúst. 
Þar af voru 4 stærstu þingaðilamir með að meðaltali um 95% af viðskiptum þessara 
10 veltumestu félaga. Athugun Fjármálaeftiriitsins leiddi ennfremur í ljós að tæplega 
40% af þessum viðskiptum voru fyrir eigin bók þingaðilanna eða sjóða á þeirra 
vegum

Að mati Fjármálaeftirlitsins sýnir þetta hversu nauðsynlegt það er að beita ströngu 
aðhaldi til að koma í veg fyrir markaðsmisnotkun og byggja upp traustan og 
samkeppnishæfan markað.

Verkefni Fjármálaeftiriitsins í eftirliti á verðbréfamarkaði siðustu misseri eru af 
tvennum toga. Annars vegar er eftiriit með starfsháttum og mótun á þeirri umgjörð 
sem vera þarf til staðar á samkeppnishæfum verðbréfamarkaði. Hins vegar og 
nátengd hinu fyrra, er aðlögun að nýlegum breytingum á lögum um 
verðbréfaviðskipti. Þessum verkelhum hefur fylgt styridng eftirlits á 
veiðbréfamaikaði og mótun skipulagðiar markaðsvaktar innan eftirlitsins.

Eftirlit með starfsháttum á verðbréfamarkaði og þátttaka í mótun á umgjörð 
verðbréfamarkaðar hefur verið og mun verða á meðal meginverkefiia 
Fjármálaeftirlitsins. Á miðju þessu ári gaf Fjármálaeftirlitið út leiðbeinandi tilmæli 
um efiii reglna ^ármálafyrirtækja sem m.a. vaiða aðskilnað hagsmuna, eða Kínamúra, 
eigin viðskipti fyrirtækjanna, viðskipti starfsmanna og atvinnuþátttöku stjómenda og 
starfsmanna fjármálafyrirtækja. Tilmælin taka til fyrirtælga í verðbréfaþjónustu og 
lánastofhana og eiu afrakstur umræðu sem staðið hefiir yfir síðan í ljós kom á síðasta
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ári að nokkur íyrirtæki fylgdu ekki eftir eigin veridagsreghim um viðskipti 
starfsmaxma.

Tilmælin sem Fjármálaeftiriitið setti fela í sér lýsingu á efnisreghim sem eigin reglur 
þessara ijármálafyrirtækja þurfa að lágmarid að innihalda. í framhaldi af setningu 
tilmælanna óskaði Fjármálaeftiriitið eftir því að fyrirtækin endurskoðuðu reglur sínar 
og sendu þær Fjármálaeftirlitinu til staðfestingar. Fjármálaeftirlitið er nú að yfiifara 
þær reglur sem sendar hafa verið.

Hvað eftirlit með starfsháttum varðar hafði Fjármálaeftiriitið til athugunar nokkur mál 
þar sem vísbendingar voru um brot á ákvæðum um innherjaviðskipti. Einu slíku máli 
var vísað til Ríkislögreglustjóra. Einnig voru til athugunar ýmis önnur mál, en 
kvörtunum og fyrirspumum sem tengjast ráðgjöf og þjónustu á verðbréfamarkaði 
Qölgaði jafiit og þétt á tímabilinu.

Hitt meginveikefhið sem nefiit var hér að fiaman er aðlögun að nýlegum breytingum 
á lögum um verðbréfaviðskipti. Bieytingamar fela í sér ákvæði um iimherjaviðskipti 
og eftiriit með þeim. Reglumar skapa meiri aga um slík viðskipti og skylda m.a. 
fiumiimherja til þess að ganga úr skugga um að engar trúnaðarupplýsingar liggi fyrir 
hjá fyrirtækinu áður en haim á viðskipti með verðbréf útgefin af því. Annað 
mikilvægt nýmæli er að útgefendum skráðra verðbréfa er ætlað að senda 
Fjármálaeftirlitinu lista yfir fiuminnherja, þ.e. þá sem hafa að staðaldri aðgang að 
trúnaðarupplýsingum um útgefanda verðbréfa, stöðu sinnar vegna. Fjármálaeftirlitmu 
er ætlað að birta á heimasíðu sinni þessa lista yfir fiumiimherja hjá ölhrni útgefendum 
skráðra verðbréfa. Þeir hinir sömu lúta nafnbirtingu á Verðbréfaþingi íslands hf. 
þegar þeir eiga viðskipti. Með þessu er stuðlað að auknu markaðsaðhaldi, því hver 
sem er getur glöggvað sig á fiuminnherjum einstakra fyrirtækja og fylgst með 
viðskiptum hans á Verðbréfaþinginu. Því til viðbótar gerir birtingin það að verkum að 
túlkun á því hverjir teljist fiuminnherjar verður samræmd fiá því sem nú er, því 
útgefendur verðbréfa geta borið sig saman við þá sem best standa að þessum málum.

Fjármálaeftiriitið hefúr í fyrsta sinn í dag biit þá frumiimherjalista sem borist hafa. 
Jafhframt er birtur listi yfir þá útgefendur verðbréfa sem ekki hafa oiðið við tilmælum 
Fjármálaeftirlitsins um að senda slíkan lista.

Einnig ber útgefendum skráðra veiðbiéfa að senda Fjármálaeftiriitinu lista yfir aðila 
sem eru fiáihagslega tengdir ftuminnherjum og lista yfir aðra irmherja, þ.e. innherja 
sem hafa stöðu sinnar vegna tímabundinn aðgang að trúnaðarupplýsingum. Sé listi 
yfir aðra innherja sendur Fjármálaeftirlitmu má gera ráð fyrir að trúnaðarupplýsingar 
séu fyrirliggjandi hjá viðkomandi útgefanda. Sá listi verður því ekki biitur 
opinberlega.

Þessu til viðbótar hefúr Fjármálaeftirlitið gefið út leiðbeinandi tilmæli, nr. 2/2001, um 
efiii reglna um meðfeið trúnaðarupplýsinga og viðskipti iimherja, sem stjómum 
fynrtækja sem gefa út skráð verðbréf ber að setja sér. Tilmælin hafa að geyma 
lágmaricskröfúr um efiii reglnanna. Fjármálaeftirlitið hefúr kallað eftir þessum reglum 
og vinnur nú að yfirferð þeirra.
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Nefna má í þessu sambandi að stjóm Fjármálæfliilitsins hefur nýlega sett sérstakar 
reglur um meðferð trúnaðarupplýsinga og verðbréfaviðskipti starfsmanna og 
stjómenda Fjármálaeftirlitsins. Em þær einnig birtar á heimasíðurmi.

Gríðarlegur tími hefur farið í að undirbúa þessar breytingar og liðsinna útgefendum 
skráðra verðbréfa í þessu efni. Almennt verður að segja að útgefendur séu jákvæðir 
gagnvart þessu aðhaldi og hafi metnað til að standa vel að hlutum.

Með sömu breytingum á lögum um verðbréfaviðskipti vom sett skýrari ákvæði um 
almennt útboð verðbréfa. Þessar breytingar styikja eftirlit Fjármálaeftirlitsins auk 
þess sem því er falið það hlutveik að hafa umsjón með athugun á almennum
útboðslýsingum, öðrum en þeim sem fela í sér skráningu í kauphöll. Eftir þessar 
breytingar verður Fjármálaeftirlitið betur í stakk búið til þess að hafa virkt eftirlit með 
útboðum verðbréfa. Hhitveik Fjármálaeftirlitsins við yfirferð útboðslýsinga styridr 
einnig stöðu þess i eftiriiti með Veiðbréfaþingi íslands hf. Nokkur mál er varða útboð 
verðbréfa hafa komið til athugunar hjá Fjármálaeftirlitinu.

Samhliða fiamangreindum verkefiium hefur Fjármálaeftirlitið byggt upp öflugara
eftirlit með starfsháttum á verðbréfamaikaði. Fleira starfsfólk hefur verið ráðið til 
starfa og skipulögð maikaðsvakt mótuð innan eftirlitsins. Með þessu er 
Fjármálaeftiriitið að byggja upp styrkara eftíriit með þingaðilum og öðrum 
fiármálafyrirtækjum sem staifa með einum eða öðmm hætti í tengslum við
verðbréfamaricaðinn. Þaimig byggir Fjármálaeftiriitið upp yfirsýn sem auðveldar 
úriausn verkefna og styttir málsmeðfeið. Ennfremur styður þessi hluti eftirlitsins við 
annað eftirlit á íjármálamarkaði, svo sem eftiriit með afkomu lánastofiiana og eftiriit 
með fiárfestingum lífeyrissjóða.

Lítum þá á rekstur lífeyrissjóða og eftirlit með þeim.

Eftiriit með lífeyrissjóðum hefiir einkennst af tvennu síðustu misseri. í fyrsta lagi 
hefiir mikill tími farið í umsagnir um veitingu starfsleyfa og staðfestingu á
samþykktum lífeyrissjóða.

I öðm lagi hefur Fjáimálæftiriitið lagt áherslu á eftirlit með Qárfestingum 
lífeyrissjóða. Eftirlitið miðar að því að ganga úr skugga um að lífeyrissjóðir séu irman 
þeirra marica sem lög kveða á um og bregðast við ef svo er ekki. Jafnframt beinist 
eftirlitið að því að til staðar sé viðeigandi áhættustýring sem stjómendur hvers sjóðs 
nýti til þess að stýra fiárfestingum í samræmi við hagsmuni sjóðfélaga.

Athuganir Fjármálæftirlitsms hafa leitt í ljós að fjárfestingar hafa ekki verið í 
samiæmi við lög í nokkrum tilvikum. Þá hafa verið annmarkar á flokkun fjárfestinga. 
Fyrst og fremst reynir á heimildir til ^árfestinga í óskraðum verðbréfum, en leyfilegt 
hámaric er 10% af hreinni eign til greiðslu lífeyris samkvæmt síðasta endurskoðaða 
ársuppgjöri. Raunar getur það verið í samræmi við lögin að vera yfir möikunum þar 
sem lífeyrissjóðum var ekki skylt að selja verðbréf til að fullnægja 
fjárfestingartakmörkum ef þeir vom yfir möikum við gildistöku laganna í júlí 1998. 
Þeim er hins vegar ekki heimilt að kaupa óskráð verðbréf á meðan þeir eiu yfir 
lögbundnu hámarid. Þegar Fjáimálæftirlitið verður þess áskynja að fjárfestingar séu 
ekki í samræmi við lagaheimildir eru lífeyrissjóðir krafðir um úrbætur til að koma 
fjárfestingum í rétt horf
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Eðlilegt er að líta í þessu samhengi á rekstur lífeyrissjóða á síðasta ári. Rekstur þeirra 
hefur markast mjög af því hversu hægt hefur á verðbréfamaikaði. Þannig jókst hrein 
eign að raungildi um 5% á árinu 2000 í stað 20% árið áður. Raunávöxtun var 
neikvæð um 0,7% eftir að hafa verið um 12% árið áður og um 6,7% að meðaltali 
síðustu tíu ár. Raunar má gera ráð fyrir sveifhim í ávöxtun lífeyrissjóða þegar horft er 
til þess að eignasamsetning þeirra hefur breyst á síðustu árum og hlutabréf og 
hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða eru stærri þáttur eignasafhsins og metin á
maikaðsviiði.

í tengslum við fjárfestingar lifeyrissjóða hefur Fjármálaeftirlitið leitast við að styikja 
eflirlit með stjómum þeirra. Það er reynsla Fjármálaeftirlitsms að í rekstri
lífeyrissjóða megi stundum sjá þess merki að nokkuð skorti á nauðsynlegt aðhald sem 
flest fyrirtæki njóta ftá eigendum sínum. Þetta stafar eflaust af því að sjóðfélagar hafa 
í flestum tilvikum takmaikaða möguleika til áhrifa á stjómun viðkomandi sjóðs auk 
þess sem skylduaðild gerir það að verkum að hann getur ekki flutt réttíndi sín, mislíki 
honum rekstur sjóðsins.

Vegna þessa hefur Fjármálaeftiilitið fyrir sitt leyti reynt að auka aðhald með stjómum 
lífeyrissjóða og átt fundi með þeim til að ræða ábyrgð þeirra og hlutverk og atriði sem 
úrskeiðis hafa farið.

í þessu tilviki eins og öðrum ber að forðast að draga alla i sama dilk, því rekstri 
lífeyrissjóða er mjög mismunandi farið.

Snúum okkurþvi næst að vátryggingamarkaðL

Verkefhi Fjármálaeftirlitsins á vátryggingamaikaði hafa í meginatriðum verið þienns 
konar. í fyrsta lagi hafa umtalsverðar breytingar átt sér stað á íslenskum 
vátiyggingamarkaði á tímabilinu, þar sem nokkur bátaábyrgðafélög og hafa hætt
vátryggingarekstri og stofn þeirra verið fhittur. Jafnfiamt liggur fyrir að Samábyrgðin
hf. sameinast Sjóvá Almennum tryggingum hf. um næstu áramót. Eftir þessar 
breytingar hefur starfándi váöyggingafélögum undir eftiiliti Fjáimálæftiriitsins 
fækkað úr 14 í 10 þó öll haldi þau enn formlegu starfsleyfi sína

I öðru lagi hefur Fjármálaeftiriitið lagt talsverða vinnu í eftirlit með 
líftryggingafélögum og vátryggingamiðlurum. Við söhi lífhygginga skiptir höfuðmáli 
að upplýsingskyldu sé sinnt og hefur Fjármálaeftiriitið haft áhyggjur af verklagi við 
sölu þessaia trygginga. Líta ber einnig til þess að vátryggmgamiðhm er img starfsemi 
sem hefiir farið öit vaxandi, einkum í tengslum við sölu lífhygginga í því ljósi er 
nauðsynlegt að fylgjast vel með þessari starfsemi og hefur Fjármálaeftirlitið látið til 
sín taka á þessu sviði. Þannig hafa nokkrar miðlanir lagt inn starfsleyfi sitt í kjölfar 
athugana Fjármálaeftirlitsins og eitt starfsleyfi hefur verið aftuikallað.

í þriðja lagi hefur eftirlit beinst að félögum sem bjóða ökutækjatryggingar. Iðgjöld 
vátiyggingafélaga í lögboðnum ökutækjatryggingum hafa áfiam verið til umfiölhmar, 
í kjölfar verulegra hækkana á iðgjöldum vorið 2000. Það var niðurstaða úr athugun 
Fjármálaeftirlitsins á síðasta ári að ekki væru forsendur til að grípa til aðgerða, enda 
hefðu vátryggingafélögin sýnt fram á aukinn tjónakostnað. Hins vegar taldi
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Fjármálaeftirlitið biýnt að hveit váöyggingafélag tæki forsendur iðgjaldaákvarðana 
sinna til endurskoðunar um leið og frekari reynsla væri fengin.

Fróðlegt er að skoða þróun iðgjalda í helstu greinaflokkum skaðatrygginga. Myndin 
(mynd 16 í ársskýrslu) sýnir m.a. aukin iðgjöld í lögboðnum ökutækjatryggingum, en þó 
voru áhrif iðgjaldahækkana ekki komin fram að öllu leyti í lok árs 2000. Næsta mynd 
(mynd 17 í ársskýrslu) sýnir tjón ársins 2000 á verðlagi þess árs, en sú mynd sýnir 
aukningu tjónakostnaðar í flestum greinum.

Eðlilegt er að spuit sé nú í framhaldi af fyrri umræðu hver séu viðhorf 
Fjármálaeftiriitsins til iðgjaldastigsins nú. Svarið við því er áfram hið sama, að 
vátryggingafelögunum ber að endurmeta stöðu sína frá einum tíma til annars, með 
hliðsjón af ieynshi. Þróun tjóna á fyrri hhtía þessa árs gaf fyriiheit um að svigrúm 
gæti skapast til iðgjaldalækkana í lögboðnum ökutækjatryggingum. Samkvæmt 
upplýsingum váöyggjngafélaganna hefiir þessi þróun hins vegar ekki haldið áfram, 
þvi sjá megi aukningu í tjónum á ný.

Fjármálaeftirlitið heíur líka sagt það áður og ítrekar það nú að það telur að 
vátryggingafelögum beri að rökstyða iðgjöld í lögboðnum ökutækjatryggingum 
ítarlega fyrir almenningi, með vísan til fyrri reynslu af iðgjöldum og tjónakostnaði, 
auk almennrar fiárhagsstöðu félaganna. í Ijósi þess að um verulega hagsmuni er að 
ræða fyrir viðskiptamenn vátryggingafélaganna og lögboðnar tryggingar eiga í hhit, er 
þetta ekki óeðlileg krafa. Fjármálaeftiriitið telur því að þörf sé á auknu gegnsæi í 
rekstri og ieikningsskilum vátiyggingafélaga. í þessu sambandi má einnig hœfa til 
þess að tjónaskuld vátryggingafélaga vegna lögboðinna ökutækjatrygginga er tæpur 
þriðjungur af efnahag þeirra.

Fjármálaeftirlitið mun áfram fylgjast með þróun þessara mála. í því efrú þarf m.a. að 
fylgjast með þróun tjónakostnaðar á seinni hhita þessa árs.

Ég hef nú stiklað á stóru i  umfjöllun um einstök svið jjármálamarkaðar. Í  
framhaldi a f þvi er rétt að fara nokkrum orðum um áherslur Fjármálaeftirlitsins 
næstu misseri.

Ahœttustýring og innra eftirlit
í fyrsta lagi mun Fjármálaeftiriitið áftam leggja áherslu á það hlutverk sitt að fylgjast 
með og stuðla að innra eftirliti og áhættustýringu í starfsemi fiármálafyrirtækja. Að í 
hveiju Qármálafyrirtæki séu stjómendur sem til þess eru basrir að búa fyrirtækinu
steikt skipulag, skýra stefriu, skilviikar innri reglur og veikferla, viðeigandi
upplýsingakerfi og innri endurskoðun. Þaimig verði best tryggt að stjómendur og 
starfsmenn geti metið áhættuna sem í starfseminni felst og stýit henni í samræmi við 
styrkleika fyrirtækisins.

Þegar þrengir að í kjölfar mikils vaxtar á flestum sviðum fjármálamarkaðar mun koma 
í ljós hvar áhættustýring og innra eftiiiit hefur verið í bestu horfi. Reynsla
Fjármálaeftirlitsins er ótvírætt sú að áhættustýringu hefiir verið mest ábótavant á 
nýjum sviðum fiármálaþjónustu og þar sem vöxturirm hefur verið mestur.
Ahættustýring og innra eftirlit er að jaihaði í bestu horfi þar sem starfsemi fyrirtækis 
er rótgróin og byggð á reynslu, en nýjungar þióaðar öfgalaust í tengslum við hina
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rótgrónu starfsemi. Því mun þeim vegna best næstu misseri sem hafa í starfsemi sinni 
lagt áherslu á það sem þeir kunna best.

Við þær aóstæður sem nú eru er enn mikilvægara en áður að gætt sé varkámi í 
starfsemi fjármálafyrirtækja og fylgst sé vel með áhættuþáttum í starfseminni, hvort 
sem um er að ræða markaðsáhættu eða útlánaáhættu. Hvoru tveggja er til staðar í 
rekstri flestra ^ármálafyrirtækja, hvort sem um lánastofhanir, vátryggingafélög eða 
lífeyrissjóði er að ræða.

Starfshættir á markaði
í öðru lagi mun Fjármálaeftirlitið leggja áherslu á eftirlit með starfsháttum á 
fjármálamaikaði. Fyrr í ræðu minni hef ég lýst auknu aðhaldi á verðbréfamarkaði. 
Biýnt er að huga einnig að starfsháttum á öðrum sviðum. Fjármálaeftiriitið hefiir t.d. 
ástæðu til að ætla að úrbóta sé þörf í miðlun og söhi líftrygginga, en framboð og sala á 
söfhunariíffayggingum hefur aukist mjög á síðustu áium. Fjármálaeftiriitið hefur 
hugað sérstaklega að upplýsingaskyldu vátryggingafélaga og vátryggingamiðlara í 
þessu efiii. Til athugunar ct hvort setja þurfi leiðbeinandi tilmæli sem útfæri nánar 
skyldur þessara aðila, umftam það sem kveðið e ráumí lögum og reglum

Markaðsaðhald
í þriðja lagi leggur Fjármálaeftirlitið áhershi á að stuðla að auknu gegnsæi í starfsemi 
íjármálafyrirtækja. Með því skapast aukið aðhald af hálfu markaðarins, samhliða 
aðhaldi innra eftirlits og opinbers eftirlits með ljármálastarfsemi.

Mikilvægt er að Fjármálaeftirlitið hugi hér sérstaldega að reikningsskilum 
^ármálafyrirtækja. Stjómarformaður hefur í ræðu sinni rakið breytingar sem brýnar 
eru og fyrirsjáanlegar í þessum efiium. Hefur Fjármálaeftiilitið áður lýst opinberiega 
áformum sinum um að samræma reglur um mat á veiðbréfum í ieikningsskilum Þá 
er mikilvægt að menn haldi jafiiframt vöku sinni við framkvæmd núgildandi reglna, 
því ef þrengir að eykst hættan á að leitað sé leiða í túlkun reglna sem gefi betri mynd 
af fyrirtæki en ella.

Samkeppnishæfni Jjármálamarkaðar
I þriðja lagi er það ein af megináherslum Fjármálaeftirlitsins að stofhunin hafi
hlutverki að gegna við að skapa hér samkeppnishæfán fjármálamaikað og taka þannig 
þátt í mótun hans.

Ein aðfeið til að stuðla að þessu er að tiyggja að starfsemi Fjármálaeftirlitsins og sú 
umgjörð sem því er búin, uppfylli grunnreghir um árangursríkt fiármálæftiriit sem
alþjóðasamtök fjármálaeftirlita á hveiju sviði hafa sett sér. 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur tekið Fjármálaeftirlitið út hvað þetta varðar og er sú 
athugun liður í skýrslu sem finna má á heimasíðu þess. Greint er fiá
meginniðurstöðum þeirrar athugunar í ársskýrshi þeirri sem hér liggur fiammi. í 
stuttu máli var það niðurstaða Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að Fjármálaeftiditið væri í 
góðri stöðu til að takast á við veikefni sín. Þó komu fram margar ábendingar og 
athugasemdir er varða bæði heimildir og stöðu Fjármálaeftirlitsins og einnig atriði 
sem varóa innri starfsemi þess.

Nefiia má tvær athugasemdir í þessu sambandi: Ónnur þeirra er að
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn taldi nauðsynlegt að styikja heimildir Fjármálaeftirlitsins 
til að ákveða hærri eiginfjárhlutföll hjá lánastofhunum í sérstakri áhætta Hin er sú að
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sjóðurinn taldi að fjölga þyrfti verulega sérfræðingum hjá eftiiiitinu til það gæti sinnt 
hlutveriá sínu til ftamtíðar. í  því sambandi hefur Fjármálæftirlitið birt á heimasíðu 
sinni greinargerð um mat á starfsmannaþörf, en greinargerðin er einnig fylgiskjal með 
rekstraráætlun Fjármálæftirlitsins sem stjómarformaður hefur áður vikið að.

Bæta má við þessa umíjöllun um þátttöku í samkeppnishæfni Qármálamaikaðar, að 
Fjármálaeftirlitið tekur þátt í erlendu samstarfi, en með því leitast það við að færa inn 
á íslenskan markað reynslu úr eftirliti annars staðar.

Þá er kynning á starfsemi Fjármálaeftirlitsins og viðhorfiim þess liður í því að stuðla 
að samkeppnishæfiii markaðarins.

Agætu ársfundargestir,

Ég vil hér í lokin vekja athygh á nokkrum leiðbeinandi tilmælum og breytingum á 
reglum sem Fjármálæftiriitið hefiir sett eða eru í uiuiirbúnmgi á vegum þess.

Fjármálæftirlitið hefúr samkvæmt lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 
heimild til að gefa út og birta opinberiega almenn leiðbeinandi tilmæh um starfsemi 
eftirlitsskyldra aðila. Fjármálæftirlitið setur einnig œghir á grundvelh laga um nánar 
tilgreind atriði. Við undiibúning tilmæla eða ieglna sendir FjármálæftLriitið þeim 
drög til umsagnar sem ieglumar taka til. Jafiiframt birtir Fjármálæftiriitið 
viðkomandi diög á heimasiðu sinni undir samheitinu umrasðuskjal, en með því gefst 
öllum sem áhuga hafa kostur á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.

Rétt er að vekja aíhygli á að eftirfarandi tilmælum sem finna má á heimasíðu 
Fjármálæftirlitsins:
- I fyrsta lagi eru tilmæli nr. 1/2001 um efiii ieglna fiármálafyrirtækja, þ.e. 

fyrirtækja í verðbiéfaþjónustu og lánastofhana, sem áður hefur verið vikið að.
- í öðru lagi eru tilmæli nr. 2/2001 um efhi reglna um meðferð trúnaðarupplýsinga 

og viðskipti innhaja, sem ég hef einnig ^allað um hér að framan.
- í þriðja lagi eru tilmæli nr. 3/2001, sem sett voru í gær og varða túlkun á 55. gr. 

laga um viðskiptabanka og sparisjóði. í tihnæhmum kemur fram sá skilningur 
FjármálæftirUtsins að lánastofhunum beri við útreikmg eiginfiáihlutfalls að draga 
fiá eignaihlut sinn í öðrum ^ármálaíyrirtækjum, óháð því hvort haim er í veltubók 
eða fjárfestingarbók. Nokkuð hefur borið á því að þetta sé ekki gert.

Þá vil ég vekja athygli á nokkrum umiæðuskjölum sem birt hafa verið nýlega á 
heimasíðu Fjármálæftiiiitsins og hafa að geyma diög að leiðbeinandi tilmælum eða 
ieghmi sem em í undirbúningi.
- í fyrsta lagi er umiæðuskjal nr. 4/2001, þar sem sett eru fram drög að breytingum 

á reghxm um mat á afskriftum. Þær reglur er að fiima í viðauka með reglum um 
ársreikninga lánastofnana. Með breytingunum er leitast við að bæta verklag við 
mat á afskriftum.
I öðru lagi er umiæðuskjal nr. 5/2001, en þar eru birt drög að breytingu á reglum 
um eigin^árhlutfall lánastofnana og fyrirtækja í verðbréfaþjónustu. 
í þriðja lagi er umræðuskjal nr. 6/2001, sem hefur að geyma drög að leiðbeinandi 
tilmælum um biitingu upplýsinga um fjármálaskjöl og önnur atriði til viðbótar 
birtingu samkvasmt reglum um ársreikninga lánastofhana. Tilmælin eru efnislega 
samhljóða tilmælum Evrópusambandsins um þetta efiii.
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- í fjórða lagi er umræðuskjal nr. 7/2001, þar sem birt eru drög að tilmælum um 
innra eítirlit og áhættustýringu hjá fiáxmálaíyrirtækjum. Um er að ræða 
lágmaikskröfur um þetta efiii þar sem sérstök áhersla er lögð á ábyrgð og skyldur 
stjóma og framkvæmdastjóra Ijármálafyrirtækja.

- í fimmta lagi er umræðuskjal nr. 8/2001, um drög að leiðbeinandi tíimæhim um 
rétt tjónþola til bótagreiðslu með íyrirvara, en nokkuð hefur borið á mismunandi 
framkvæmd vádyggingafélaga á lagaskyldu um þetta efiii.

Öll þessi drög að tilmælum eða reglum liggja nú frammi á heimasíðunni til umsagnar 
og er áhugasömum bent á að koma ábendingum á fiamfæri.

Góðir ársfundargestir,
Fjármálaeftiriitið hefur á fyrstu starfsárum sínum mótað starfsemi sína og efiiistök 
gagnvart ijármálamaikaði. Þeirri mótun er ekki lokið og mun eflaust aldrei ljúka að 
fullu. Eins og áður stendur metnaður Fjármálaeftiilitsins til þess að verða betri og 
betri í því að taka á máhrni og leysa þau fljótt og vel. í samiæmi þetta hafa 
umfjöllunarefiii þessara ársfúnda færst frá því að vera lýsing á áfcHmum til þess að 
vera í meira mæli frásögn af aðgerðum. Það er vísbending um að Fjármálaeftiriitið sé 
að ná fótfestu á íslenskum fjármálamarkaði.

Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka stjóm Fjármálæftiriitsins og viðskiptavinum 
Fjármálaeftirlitsins gott samstarf með vcm um að áfiamhald verði þar á.
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Fjármálaeftirlitið

Ávarp stjórnarformanns 
á ársfundí Fjármálaeftirlitsins 

18. október 2001

Góðir fimdargestir,

Það er mér sönn ánægja að bjóða ykkur velkomin til þessa þriðja ársfimdar 
Fjármálaeftirlitsins. Að venju em á dagskrá fimdarins tvö erindi, annað flyt ég íyrir höod 
stjómar eftirlitsins en hitt Páll Gunnar Pálsson, fcwstjcai. 1 erindi mínu mun ég einkum 
fialla um tvennt, núverandi ástand regluveiks um skráningu verðbréfa og fyrirséðar 
breytingar í þeim efiium og hins vegar um rekstur stofiiunariimar, þar sem ég skýri helstu 
atriðin úr reikningsskilum eftirlitsins og áætlanagerð þess fyrir næsta starfsár. Páll mun 
hins vegar gera grein fyrir starfsemi eftirlitsins að öðru leyti á síðasta ári.

í heimi þeiira sem ánægju hafa af pælingum um aflcomu- og efiiahagsmælingar fyrirtækja 
og stoínana hefur fátt verið eins fyrirferðarmikið í umræðuimi um það efiii á síðasta 
áratug og skráning veiðbréfa. Mér sýnist að vísu að hér á landi hafi umræðan farið 
hljóðlegar fiam en á erlendum vettvangi, en þó hafa heyrst raddir um að hyggja þurfi að 
þessu þýðingarmikla mali og það fyrr en síðar. Ég ætla í nokkrum orðum að skýra 
hvemig íslensk lög og reglur gera ráð fyrir að farið sé með þessa efhahagsliði og í 
framhaldi af því að gera að umtalsefhi það lögbundna ósamræmi sem rekstraraðilum er 
gert að búa við eftir því hvers konar starfsemi þeir stunda. Þá mun ég gera grein fyrir 
þeim erlendu lausnum, sem fram hafa verið settar um skráningu verðbréfa, fyrst af 
Bandaríkjamönnum en síðar af hálfu Alþjóðlega reikningssldlaráðsins. Loks mun ég gera 
stutta grein fyrir þeim annmöikum sem menn sjá nú þegar á reghiveikinu, eins og það 
stendur um þessar mundir, og hvaða hugmyndir eru iippi um breytingar á næstu 
misserum. Allt þetta hefur að mínum dómi þýðingu hér á landi vegna þess að meiri 
skilningur ríkir nú í heiirúnum ahnennt um þýðingu þess að regfur um reikningsskil 
fyrirtækja, sérstaklega á markaði, séu samræmdar. Þá er auðvitað engin ástæða til þess 
fyrir okkur að frumsemja reghir á hvorid þessu sviði reikningsskila né öðrum Piýðilegar 
reglur til að stunda afkomu- og efhahagsmælingar liggja fyrir hjá Alþjóðlega 
reikningsskilaráðinu, og þeirri áráttu, leyfi ég mér að segja, að sérsmíða reglur fyrir 
íslenskar aðstæður er eitthvað sem við verðum að hætta.

Lög um ársreikninga vom sett hér á landi á árinu 1994 og eru þau að stofiii til byggð á 
tilskipunum Evrópusambandsins, þ.e. tilddpun nr. 4 og nr. 7. Sú fyni fjallar um 
reikningsskil almennt en sú seinni um samstæðureikningsskil. Með þvi að ísland hafði 
gerst aðili að samningum um Evrópska efnahagssvæðið, þá bar stjómvöldum skylda til 
þess að lögleiða efei þessara tilskipana og var það gert með umræddum lögum. í öllum 
meginatriðum var byggt á tilskipunum við samningu íslensku laganna en í nddcrum 
greinum þótti þó ástæða til þess að lögleiða siði sem hér höfðu verið tíðkaðir, eins og t.d. 
að leiðrétta reikningsskil fyrir áhrifiim verðbólgu. Tilskipunin nr. 4 var samin á miðjum 
áttunda áratugnum og var, eins og oft vill verða, bams síns tíma á tíunda áratugnum, 
þegar íslensku lögin vom samin. Við samningu laganna var hins vegar ekki að mínum 
dómi tekið nægilegt tdllit til þeirrar þróunar, sem átt hafði sér stað á þessu sviði tuttugu 
árin þama á milli. Fyrir vikið vom lögjn úrelt í mörgum greinum um leið og þau vom
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samþykkt. Norðmenn sem voru í sömu sporum og við um miðjan tíunda áratuginn að
þessu leyti fóru öðru vísi að. Þeirra löggjöf tók mið af tilskipunum en einnig var í
verulegum mæli horft til alþjóðlegra reglna, eða eins og það var orðað í skýrslu til
Stórþingsins, þá var ftumvarpið sem lagt var fram byggt á hinum bestu alþjóðlegu reglum 
(e. best global practises). Danir samþykktu á miðju þessu ári nýja löggjöf um
ársreikninga fýrirtækja og byggist hún eiimig að verulegu leyti á hinum alþjóðlegu 
reglum. Það er því orðið nokkuð brýnt að íslensku ársreikningalögin verði endurskoðuð, 
svo að koma megi í veg fyrir það ósamraemi í skráningu verðbréfa sem ég ætla nú að gera 
grein fyrir, og sams konar ósamræmi erraunar á öðrum sviðum reikningsskila.

Samkvæmt íslensku ársreikningalögunum gilda eftnfaiandi reghir um skráningu 
veiðbréfa og gilda þær í öllum meginatriðum einnig fyrir eftiriitsdcylda aðila:

1) skammtímaverðbréf má annað hvort færa á markaðsverði eða upphaflegu 
kaupverði en heimildin tekur aðeins til verðbréfa á opinberu verðbréfaþingi og 
gilcHr þá einu hvort maikaðsverðið er hærra eða lægra en upphaflega kaupverðið,

2) skammtímaverðbréf sem ekki eru á opinberu verðbréfaþingi skal skrá við 
upphaflegu kaupverði en þau skulu sæta niðurfærslu sé þess sérstök þörf,

3) langtímaverðbréf skal færa á upphaflegu kaupverði, hvort sem þau eru á markaði 
eðaekki.

Beiti fyrirtæki þeim kosti að skrá maxkaðsverðbréf á markaðsverði fremur en kaupverði, 
þegar svo háttar til að markaðsverðið er hærra en kaupverðið, þá eru lög og reglur óskýrar 
um það hvemig skuli færa matsbreytingamar. Hvort tveggja sýnist vera heimilt, þ.e. að 
færa matsbreytinguna í rekstrarreikning eða á eigið fé. Seinni kosturinn væri raunar í 
samræmi við reglur Evrópusambandsins, eins og þær hafa verið, enda gera tilskipanir
þess ráð fyrir að hagnaður í rekstrarreikningi sýni innleysta afkomu, eins og það er 
stundum orðað. í þessu sambandi þykir einmg rétt að vekja athygli á því að ósamræmi er 
á milli laga um ársreikninga og skattalaga um skráningu maikaðsskuldabréfa. Þau ber 
samkvæmt skattalögum að skrá á markaðsverði en það er ekki heimilt þegar um 
langtímaskuldabréf er að ræða samkvæmt ákvæðum laga um ársreikninga.

Tveir megingallar eru á þessum reglum. Annar er sá að fyrirtæki skuli hafa val um það 
hvort þau skrá eignir á maikaðsverði eða kaupverði, þegar um skammtímaverðbiéf er að 
ræða. Reghir Fjármálæftirlitsins bjóða einnig upp á báða kostina, þ.e. gagnvart þeim 
aðilum sem eftirlitið beinist að, en þeir geta þó ekká valið á milli kostanna tveggja. 
Samkvæmt þessu gilda ekki sömu reghir um skráningu veltuskuldabréfa eða
veltuhhitabréfa hjá innlánsstofnunum og vátiyggingafélögum svo dæmi sé tekið; öðrum 
aðilanum ber að nota markaðsverð en hinum kostnaðarverð. Hinn gallinn er sá að 
langtímabréf er ekki umt að skrá á markaðsverði, en sá háttur er nú orðinn viðurkenndur 
samkvæmt þeim erlendu reghim sem ég skýri hér á eftir. í þessu samhandi má einnig 
benda á, að óskýrt er hvemig skuli beita reglunni kostnaðarverð eða maikaðsverð, hvort 
sem lægra reynist en það er regla sem gildir um langtímahhitabréf og óskráð veltuhluta-
og skuldabréf. Ýmist er því, hvort reglunni er beitt gagnvart heildarsafni verðbréfa í
viðkomandi flokkum eða gagnvart hveq'u bréfi fyrir sig. Þær reghir báðar voru raunar í 
boði samkvæmt alþjóðlegum reghim en þær eru ekki lengur í gUdi.
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En snúum okkur þá að þeim reghim sem samþykktar hafa verið erlendis eftir margra ára 
streð um þetta mál. Upphaf málsins má rekja til Bandaríkjamanna, sem gerðu sér grein 
fyrir þvi í ftamhaldi af erfiðleikum sparisjóðanna þar í landi á áttunda og níunda 
áratugnum að reglumar voru slæmar. í fyrsta lagi þurftu sparisjóðimir að selja verðbréf 
til þess að fá að skýra frá hagnaði af þeim, sem leiddi iðulega til þess að þeir seldu 
verðbréf sem höfðu hækkað í verði en héldu í hin. Bókhaldsvenjur voru samkvæmt þessu 
famar að hafa áhrif á ^árfestingarstefnu sparisjóðanna. í annan stað létu þeir hjá líða að 
færa verðbréf niður í verði, þótt markaðverðið væri lægra en kaupverð í trausti þess að 
þau kyrmu að hækka síðar, a.m.k. var aðgerðarleysið varið þannig. Einmitt þessar tvær 
reglur gilda samkvæmt íslenskum lögum um ársreikninga, þó að regfur um 
innlánsstofhanir séu að vísu betri, því reglunni um kaupverð eða markaðsverð, hvort sem 
lægra reynist, verður að beita hjá þeim.

Megintóninn í hinum nýju eriendu regtum um skráningu verðbiéfa er sá að horfið er frá 
þeirri grundvallarreghi reikningsskila, sem gjlt hefur í 500 ár, að miða skráningu eigna 
við kaupverð. Þess í stað skal miða skráningu þessara eigna við markaðsverð í nærfellt 
ölhm tilvikum. Um það mál var að vísu ekki full sátt á sínum tíma, því sumir óttuðust að 
maikaðssveiflur hefðu afdrifaríkari áhrif en ella ef skráningin miðast við maikaðsverð 
fremur en kaupverð. Seðlabankastjórinn Allan Greenspan var m.a. þeirrar skoðunar. En 
þrátt fyrir vamaðarorð hans og annarra var niðurstaðan sú að miða við markaðsverð nema 
á skuldabréf sem enginn ásetningur var um að selja. Flokkun verðbréfanna er eftnfarandi 
og gilda sömu reglur í þessu efiii samkvæmt reglum Alþjóðlega reikningsskilaráðsins,
þ.e. staðli um ijármálaskjöl hvers konar (e. financial instruments), sem er nr. 39:

1) virk markaðsskuldabiéf (e. trading securities) skal skrá á maikaðsverði og
matsbreytingu skal færa í rekstrarreikning,

2) skuldabréf sem til stendur að innheimta á líftíma viðkomandi haréfs (e. held-to-
maturity securities) skal skrá miðað við UR)haflega ávöxtunaikröfu,

3) öimur verðbiéf (e. available-for-sale securities) skal skrá á markaðsverði en
matsbreytingu þeirra skal færa á eigið fé sem sjálfstæðan lið, hvort sem 
matsbreytingin er til hækkunar eða lækkunar ftá upphaflegu kaupverði.

Þessa nýju reglur hefur Evrópusambandið nú samþykkt fyrir sitt leyti og gert viðeigandi 
breytingar á tflddpunum sínum um reikningsskil. Samkvæmt því ber íslenskum 
stjómvöldum að gera breytingar á íslenskri löggjöf til að samræmi sé milli íslenskra og 
erlendra lagafyrirmæla að þessu leyti. Mér er ekki kurmugt um hvort vinna hefur farið af 
stað vegna þessa máls hjá íslenskum stjómvöldum en máli skiptr að mínum dómi að það
gerist sem fyrst. Raunar skiptir einnig máli að íslensk fyrirtæki á verðbiéfaþinginu geri
sér grein fyrir þeim skuldbindingum sem kunna að hvíla á þeim gagnvart því að semja 
samstæðureikningsskil samkvæmt reghim Alþjóðlega reikningsskilaráðsins fyrir 2005, 
hvort sem lögum verður breytt eða ekki, eða svo sýnist mér texti ftá Evrópusambandinu
vera. Það þýðir í raun að fyrirtækin verða einnig að semja slík reikningsskil fýrir árið
2004, því að öðrum kosti geta þau ekki birt samanburðarfjárhæðir á grundvelli reglna 
alþjóðlegu nefhdarinnar í reikningsskilum sínum fyrir árið 2005. Það sýnist því ýmislegt 
ógert í lagasmíð á næstu missemm um geið reikningsskila hér á landi.
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í regkim Alþjóðlega reikrangsskilaráðsins er ekki aðeins fjallað um skráningu verðbréfa 
hvers konar, heldur einnig ýmsa fiármálasamninga sem aðilar kunna að gera. Þeir geta 
verið þess efiiis, t.d. sumir afleiðusamningar að þeir hafa ekkert kaupverð en geta samt 
haft markaðsverð, sem sýnir berlega hversu nauðsynlegt er að hverfa fiá reghmni um 
upphaflegt kaupverð í tilviki verðbréfa og ^ármálasamninga og taka í notkun regtuna um 
markaðsverð (e. fair value).

Eitt af því, sem skapraunað hefur ýmsum í sambandi við þessar nýju reglur, er, að nú er 
horfið það rökræna samband sem verið hefiir á milli rekstrarreiknings og 
efiiahagsreiknings í upphafi og lok tímabils. Það stafar af því að matsbreytingar 
langtímaverðbréfa eru ekki tekjufærðar, heldur eru þaer færðar á eigið fé og mynda þar 
hluta af heildarafkomu eins og hún er köBuð (e. comprehensive income). Það stefhir þó í, 
að því verði breytt á næstu misserum og breytingar á óinnleystum hagnaði af 
langtímaverðbréfum færist einnig á rekstur en það er óheimilt í dag, þó eru þess ófá 
dæmi.

Um leið og ég hef nú í stuttu máli gert grein fyrir helstu reglum um skráningu verðbréfa 
sem gilda erlendis, en reglur þessar fiá Alþjóðlega reikningsskilaráðinu eru á um 600 
blaðsíðum að meðtöldum skýringardæmum, þá er ekki úr vegi að skýra fiá því að nú 
hillir undir að þeim verði breytt. Þannig er að engilsaxneskar þjóðir hafa gefið út drög að 
nýjum reghim um skráningu verðbréfa, sem stefiit er að setja á árinu 2003. Ástæðan til 
þess er m.a. sú, að óánægja hefur verið með ofangreinda flokkun verðbréfa, sérstaklega 
þá reghi að einn flokkhn, langtímaskuldabréf, megi skrá miðað við upphaflega 
kaupkröfu.

Samkvæmt drögunum verða alfar peningalegar eignir og skuldir skráðar á maikaðsverði. 
Reghmni yrði sem sé ekki aðeins beitt á verðbréfaeignir, eins og ég hef ^allað um hér að 
framan, heldur tæki hún einnig til skulda. Það væri býsna róttæk breyting, en í sjálfu sér 
rökrétt, sérstaklega ef lán eru tekin til að fjármagna verðbréfaeignir sem skrá skal á 
markaðsverði. Hingað til hefur sú regla gilt um skuldir að skrá þær miðað við upphafleg 
viðskiptakjœ. Verðgildi skulda hefur því samkvæmt reghim reikningshalds ekki komið 
fiam í efhahagsreikningi, en það breytist þó með vaxtabreytingum á markaði. Þá stefiia 
þessar þjóðir einnig að því að afhema svokallaða áhættuvamarskráningu (e. hedge 
accounting) og allar matsbreytingar, hvort sem um áhættuskráningu er að ræða eða ekki, 
skulu faerðar í rekstrarreikning en ekki skáskotið fiamhjá rekstrarreikningi um eigið fé 
eins og nú er heimilt

Læt þá staðar numið um þennan þátt máls míns en vonandi er ljóst af þessum orðum að 
verulegra breytinga er að vænta í skráningu verðbréfa á næstu misserum ef að líkum lætur 
og því kaus ég að gera þær að umtalsefhi á þessum vettvangi. Þá er einnig ljóst að þessar 
breytingar munu hafa mikU áhrif á birta aflcomu fyrirtækja og annarra uppgjörsaðUa, 
þ.á.m. lánastofiiana. Rétt þykir að taka fram, að Evrópusambandið hefur ekki enn 
samþykkt reglubreytingu að þessu leyti gagnvart vátryggingafélögum en búast má við að 
það verði gert og eigi síðar en Alþjóðlega reUcrdngsskUaráðið hefiir sett reglur um 
reikningsskU þeirra, en sú vinna er þegar hafin. Það er mat sumra að núverandi reghir hjá
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þessum félögum séu ekki nógu góður mælikvarði á ávöxtun fjárfestingar í verðhréíum, 
eins þýðingarmikil og sú mæling hlýtur þó að vera í reikningskilum vátryggingarfélaga.

Þá nokkur orð um rekstur Fjármálaeftirlitsins á árinu 2000. Samkvæmt lögum um 
Fjármálaeftirlitið skal stjóm þess fylgjast með rekstrinum en það gerir hún m.a. með 
reglulegum samanburði á áætlunum og framvindu rekstrar. í  upphaflegri spá var ráðgert 
að tekjur fyrir árið 2000 yrðu um 185 millj. kr. en þær reyndust verða 192 millj. kr. og 
skýrist mismunurinn af auknum tekjum vegna nýrra eftirlitsskyldra aðila en eirmig af 
hækkun lágmarksgjalda. Þá var áætlað að rekstrarkostnaður >rði alls 203 millj. kr. en
reyndist verða 178 millj. kr. og munar þar 25 millj. kr., sem skýrist nær eingöngu af
launakostnaði, en hann var þessari Qáihæð lægri en áædun sagði til um vegna þess að 
spár um mannaflaaukningu gengu ekki eftir. Loks fékk Fjármálæftiiiitið aukalega 3 
millj. kr. sem framlag úr rikissjóði. Þessi þrjú atriði skýra hvers vegna spá um tap að 
fjárhæð 18 millj. kr. varð að tekjuafgangi að fiáihæð 17 millj. kr. fyrir árið 2000.

Samkvæmt efmhagsreikningi er hrein eign 52 millj. kr. sem skýrist af peningalegum 
eignum að §áihæð 54 millj. kr. og þar af nemur bankairmstæða 52 millj. kr. en skuldum 
að fjáihæð 2 millj. kr. Þessi söfnun eigin Qár stafar af því að rekstrarafkoma hefúr reynst
önnur en spár hafa gert ráð fyrir þau tvö ár sem rekstur Fjármálaeftiilitsins hafði staðið
yfir í árslok 2000. í endurskoðaðri áæthm fyrir árið 2001 er gert ráð fyrir að hrein eign 
verði um 45 millj. kr. í lok þess árs. Sú eignastaða leiðir til þess að Fjármálæftirlitið 
gerir ráð fyrir lækkun álagningarhhitfalla í skýrshi til viðskiptaraSierra um áædaðan 
rekstraikostnað fyrir árið 2002, jafnvel þótt gert sé ráð fyrir nokkurrri hækkun á 
rekstrarkostnaði sem einkum skýrist afbreytingum á launa- og húsnæðiskostnaði.

I greinargerð með umræddri skýrshi til ráðherra koma fram greinargóð rök fyrir aukningu 
á starfsemi eftirlitsins. Þar kemur m.a. ftam að í áætluninni fýrir árið 2002 er gert ráð 
fyrir að starfsmenn eftirlitsins verði orðnir 33 í lok þess árs en þeir eru nú 28 en voru 25 á 
árinu 2000. Það er skoðun stjómar að þýðingarmikið sé við mat á starfsmannaaukningu 
eftirlitsins að hafa m.a. eftiilalin atriði í huga, en á þeim er vakin athygli í sérstakri 
greinargerð um mannaflaþörf sem fýlgdi skýrslu til viðskiptaráðherra vegna 
rekstraráæthmar fýrir árið 2002. Gífúrlegar breytingar hafa orðið á starfsemi 
fjármálafyrirtækja sem eítirlitið verður að fýlgja eftír og hið sama er að segja um 
verðbréfamarkaðiim. Löggjafinn hefúr fengið eftirlitinu aukin vakefiii með nýlegum 
lagabreytingum. Þá hefúr eftirspum fjármálafýrirtækja og viðskiptamanna þeirra eftir 
liðsinni eftirlitsins aukist verulega. Samkvaant áliti Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þarf að 
auka reglusmíðaihlutverk eftiriitsins og einnig nefhir sjóðurinn að nauðsynlegt sé að 
eftirlitið sinni svonefndu sýómendæftirliti í ríkari mæli en gert hefúr verið. Það var 
einnig mat starfsmanna sjóðsins að auka þurfi eftirlit á rekstrarstöðvum eftirlitsskyldra 
aðila sem og eftiriit sem unnið er á starfstöð eftirlitsins sjálfs. Stjóm Fjármálaeftirlitsins 
telur að þessum verkefnum verði að gera góð skil og áærianir eftíriitsins miðast við að 
þeim sé vel siimt, þótt hvergi nærri sé, að eftiiiitið samþykki fyrir sitt leyti að tvöfalda 
þurfi mannaflann eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurirm telur raunar nauðsynlegt.
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Góðir íundarmenn,
Það er von stjómar Fjánnálæftirlitsins og starfsmanna þess að eftirlitsumhverfið geri sér 
skýra grein fyrir nauðsyn þess að gott eftirlit sé með íslenskum fjáimálamaikaði. 
Vetkefiiin ctu næg og þá er ekki síður mikilvægt að hjá eftiriitinu starfi mam og konur 
sem hafi yfiigripsmikla þdddngu á öttum nauðsynlegum sviðum og fái þá umbun fyrir 
störf sín sem tryggir að svo megi vera. Að svo mæltu vil ég þakka stjómarmönnum, 
forstjœn og starfanömum öllum sem og eftirlitsskyldum aðilum fyrir gott samstarf á 
árinu. Nú tekur til máls fOTStjcai Fjármáiæftiriitsins, Páll Gurmar Páisscm.
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