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Árangur af nýliðnmn samningaviðræðum

> Markmið með núverandi samningavjðræðum:
> Ná betri vaxtakjörum þar sem vextir hafa lækkað
> Leggja áherslu á að Bretar og Hoílendingar skyldu ekki hagnast á vöxtum sem væru yfir þeirra 

fjármögnunarkostnaði
^ Tryggja að kostnaður sem kynni að falla á ríkissjóð væru innan fyrirfram settra marka
> Lágmarka áhættu ísiands með efnahagslegum fyrirvörum

> Skipta má samningnum í þrjú tímabil:
> Tímabil I {2009 -  2011): Fastir vegnir meðalvextir 3,2% safnast upp og vaxtafrí upp á níu mánuði
> Tímabil I! {2011 -  2016): Ríkissjóður greiðir fasta vegna meðaivexti upp á 3,2% af höfuðstól lánsins. 

Endurheimtur úr þrotabúi Landsbankans renna til TIF sem borgar niður höfuðstól lánsins
> Tímabil III (2016 -  út lánstíma): Ef eftirstöðvar verða af endurgreiðsiufjárhæðinni falla þær á ríkissjóð 

sem lán með jafnar afborganir, CIRR vexti og sveigjanlegan iánstíma

Efnahagslegirfyrirvarar íágmarka þá skuldabyrði sem mögulega fellur á ríkíssjóð



Árangur af nýliðnum samningaviðræðum

>  Eftirfarandi tafla sýnir tölur til samanburðar við fyrri samning

■ .................... ...
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Vextir (vegið meðaltai mynta) 2,64% (3,2% með vaxtaMi) 5,55%

Upphaf vaxtatímabiis 3Ö.sep.09 Ljan.09

Uppsafhaðir vextir L jan 2011 26 ma.kr i75 ma.kr.

Áætluð heildarskuldbinding ríkissjóðs í júní 2016 47 ma,kr. 162 ma.kr.

Áætluð heildarskuldbinding í júní 2016 (með TEF) 67 ma.kr. 182 ma.kr.



Meginatriði núverandi Icesave samnings

Tímabií I (2009 -  2011) -  Uppsafnaðir vextir

>  Vextir safnast upp 1. okt 2009 -  31. des. 2010 og verða samtals 26 ma.kr. skv. áætlunum
>  Vaxtafrí í 9 mánuði og ( því feist mikill sparnaður í vaxtakostnaði og iækkun á vaxtaprósentu
>  Vextir greiddir út 1. jan. 2011 (þar af TIF 20 ma.kr. og ríkissjóður 6 ma.kr.)
>  Vegnir meðalvextir (GBP og EUR) á tímabilinu eru 3,2%
>  En til samanburðar við fyrri samning þarf að horfa framhjá vaxtafríi og þá eru virkir vextir 2,64% 

sbr. 5,55%

2009 - 2010

-------■------- ,
Vextir safnast upp 
Vaxtafrí í 9 mánuði

TiFgreiðirum _ 
20 ma.kr.



Meginatriði núverandi Icesave samnings

Tímobil il (2011 -  2016) -  Vaxtagreiðsiur og endurheimtur

> Ríkissjóður greiðir vaxtagreiðslur á tímabilinu og verða samtals 50 ma.kr. skv. áætiunum
>  Endurheimtur renna til TIF og fara í niðurgreiðsiu höfuðstóls
>  Vegnir meðalvextir (GBP og EUR) eru 3,2%
>  En til samanburðar við fyrri samning þarf að horfa framhjá vaxtafríi og þá eru virkir vextir 2,64%
>  Áætlaðir áfailnir vextir verða að meðaltaii 8 ma.kr. á ári sbr. um 22 ma.kr. skv. fyrri samningi

2009-2010 2011-2016

-------•— i  (------ 1------ 1
Vextir safnast upp Vaxtagreiðslur
Vaxtafrí í 9 mánuðí 3.2% veentr mpríaívpxtir

Endur
þrotaí
Lands
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Meginatriði núverandi Icesave samnings

Tímabil lli (2016 -  út iánstíma) -  Afgreiðsia eftirstöðva

> Áætlað er að endurheimtur muni skila samtals 8 mö.kr. umfram endurgreiðslufjárhæðina og verða 
samkvæmt því engar eftirstöðvar sem faiia á ríkissjóð í júní 2016

> Eftirstöðvar, ef einhverjar verða, eru greiddar með jöfnum afborgunum ásamt CIRR vöxtum út 
lánstímann

> Endurgreiðslutími er sveigjaniegur og ákvarðast útfrá upphæð eftirstöðvanna
> Sveigjaniegur endurgreiðslutími heldur í hófi þeirri greiðslubyrði sem feilur á ríkissjóð á ársgrundvelli

2009 - 2010 
_______ i_______ "1

Vextir safnast upp 
Vaxtafrí (9 mánuði

Endurheimtur frá
þrotabúi
Landsbankans

2011-2016 
_____L _

Vaxtagreiðslur 
3,2% vegnir meðaivextír

2016 + fánstími 
________ t _

Vaxtagreiðsiur
CiRB vextir ákvarðaðir 2016



Meginatriði núverandi Icesave samnings
inntKM BL

Efnahagslegirfyrirvarar

> Greiðslur fara ekki yfir 5% af heildartekjum ríkissjóðs næstliðins árs
> Greiðslur fara ekki undir 1,3% af vergri landsframleiðslu síðastliðins árs
> Ef eftirstöðvar verða undir 45 ma.kr. verður lánið greitt niður á einu ári
> Fyrir hverja 10 ma.kr. Sem eftirstöðvarnar kunna að fara yfir 45 ma.kr. Bætist eitt ár við lánstímann
> Lánstíminn verður að fullu greitt upp árið 2046

Hámarks greiðsiur 5% af ríkistekjum

Endurheimturfrá
þrotabúi
Lartdsbankans

lágmarks greiðsiur 1,3% af vergrt íandsframleiðslu Hámark 2046

_  Sveigíaniegur iánstími háður eftirstöðvum 
Jafnar afborganir af hðfiðstói



Lagaleg atriði

> Vanefndaúrræði, frestir og gjaidfellingarákvæði mun eðlliegri en áður
> Vanefndirverða að vera vlðvarandi til að heimilt sé að grípa tii úrræða
> Frestir til að bæta úr vanefndum eru lengri en áður
> Lágmark vanskila á öðrum skuldbindingum ríkissjóðs hækkað veruiega áður en það hefur áhrif á 

lcesave

> Ákvæði um meðferð kröfuhafa feííur brott
> Fyrri samningar gerðu kröfu til að stjórnvöld hétu því að grípa ekki tii neinna aðgerða sem stríddu 

gegn alþjóðlegum og evrópskum viðmiðum um uppgjör lánastofnana
> Ekkert slíkt ákvæði er í nýju samningunum

> Áskilnaður um bestu kjör fellur brott
> Ef stjórnvöld næðu hagstæðari samningum við aðra um fjármögnun krafna innstæðueigenda í 

ísíenskum bönkum var samkvæmt fyrri samningum skylt að bjóða Bretum og Hollendum sömu eða 
betri kjör

> Ekkert siíkt ákvæði er í nýju samningunum

> Úrlausn ágreiningsmála færð undan lögsögu breskra dómstóla til Alþjóðagerðardómstólsins í Haag

> Endurskoðunarákvæði eru óbreytt

> Friðhelgisréttindi íslenska ríkisins eru að fullu virt, þ. á m. um eignarhaid og nýtingu náttúruauðlinda



Fjárhagslegir áhrifaþættir

Ýmsir þættir hafa áhrífá hver kostnaður og greiðsiubyrði ríkissjóðs verður

> Vaxtakjör
> Gengisþróun krónunnar
>  Efnahagslegir fyrirvarar
>  Endurheimtur úr þrotabúi Landsbankans og tímasetning sjóðsstreymis

>  Áætiuð útkoma
> Betri útkoma
> Verri útkoma



Fjárhagslegir áhrifaþættir 

Vaxtakjör

>  Virkir vextir 2,64% samanborið við 5,55%
> Vaxtafrí er fyrstu níu mánuðina 2009
> Meðalvegnir fastir vextir 2009 til 2016 eru 3,2% (skiptist 3,0% í EUR og 3,3% í GBP)
> Til að þeir séu samanburðarhæfir við fyrri vaxtakjör þarf að taka út vaxtafríið og eru þá raunverulegir 

vextir frá ársbyrjun 2009 til 2016 einungis 2,64%sbr. 5,55%

> Núverandi vaxtakjör eru mun betri en þau sem náðust við fyrri samninga
> Núverandi vaxtagreiðsiur samtals: 76 ma.kr, á tímabilinu 2009 -  2016
> Fyrra tilboð var með uppsafnaða vexti samtals: 206 ma.kr, á tímabilinu 2009 -  2016

> Uppsafnaður vaxtakostnaður fram að 2011 er því einungis 26 ma.kr. sbr, 75 ma.kr.

>  Aðiiar hagnast ekki á vaxtakjörum og þvi er miðað við CiRR vexti eftir 2016
> [ Ijósi þess að Bretar og Hollendingar skuli ekki hagnast á vaxtakjörum lcesave samningsins munu vextir 

eftir júní 2016 vera vegið meðaltai af þeim CIRR vöxtum, í evru og pundum, sem samsvara lánstíma 
lánsins



Fjárhagslegir áhrifaþættir

Gengisþróun krónunnar

Eignahlið
-  Þrotabú LBI með eignir í ýmsum myntum 
-GBP, EUR, USD, CAD, ISK
— 603 ma.kr. rennurtil TÍF miðað vlð spá um þróun 
gjaidmiðia

Skuldahlið
-Skuld við Breta og Hoilending í pundum og evrum 
-GBP, EUR
-595 ma,kr. skuid míðað við spá um þróun gjaidmiðla
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Fjárhagslegir áhrifaþættir

Gengisþróun krónunnar

> Áhætta á 100% endurheimtum: Ákvæði laga nr. 44/2009 um að kröfur í erlendum gjaldmiðli skuli umreikna í 
íslenskar krónur og miða við gengi 22. apríl 2009 hefur áhrff á endurheimtuhlutföll í krónum

/• Efverðaildi ísíensku krónunnar rvrnar þá hækka endurheímtuhlutföll í krónum, TIF getur því fengið 100% af
forgangskröfum sínum í krónum á sama tíma og endurheimtuhlutfall hans í erlendri mynt verði lágt Þetta 
setur ákveðið þak á endurheimturnar og þær duga því skemur til að greiða upp erlendar skuldbindingar 
ríkissjóðs vegna lcesave.

//. Verði krónan sterkari gagnvart viðkomandi gjaldmiðlum gefur það færri krónur upp í kröfu TIF og því ólíklegra 
að 100% endurheimtuhlutfall náist. Engar skorður eru þá á endurheimtum og þær nýtast því til að greiða upp 
eriendar skuldbindingar rfkissjóðs vegna lcesave. Verði endurheimtuhlufallið hátt gæti jafnvel svo farið að 
þær dugi að fuilu fyrír niðurgreiðslu á höfuðstóli og nýtíst einnig við vaxtagreiðslur

> Cro$s<urrency gjaldeyrisáhætta: Einnig er til staðar gjaldeyrisáhætta óháð íslensku krónunni sem stafar af 
því að eignasafn bús Landsbankans er í ýmsum myntum en skuldbindingarTIF í sterlingspundum og evrum. 
Veiking annarra gjaldmiðla sem tekjur berast í gagnvart aðallega sterlingspundi dregur úr endurheimtum

> Gjaldeyrisáhætta vegna vaxtagreiðslna: Einnig eru vaxtagreiðslur jafnóðum yfir lengra tímabil og því mun 
gengisþróun krónunnar hafa áhrif á kjör TIF á gjaldeyrismarkaði við kaup á sterlingspundum og evrum



Fjárhagslegir áhrifaþættir

Efnahagsiegir fyrirvarar

> Myndin hér fyrlr neðan sýnir hver endurgreiðslutíminn verður frá og með 2016 fyrir misháar 
eftirstöðvar árið 2016

> Endurgreiðslutíminn (rauða línan) lengist eftir því sem eftirstöðvarnar 2016 hækka

Áhrif eftirstöðva á endurgreiðslutíma og greiðslubyrði

Eftlrstöðvar (tna.kr)

-O -Lánstím i (v.ás)



Fjárhagslegir áhrifaþættir

Efnahagslegirfyrirvarar

> Myndin hér fyrir neðan sýnir árlega greiðslubyrði sem fellur á ríkissjóð frá og með 2016
> Endurgreiðslutíminn (rauða íínan) iengist eftir því sem eftirstöðvarnar 2016 hækka
> Greiðslubyrðin (bláu súlurnar) sem felíur á ríkissjóð 2016 stendur í stað þótt eftirstöðvar hækki
> Lenging á lánstíma dempar því greiðslubyrðina ef óvæntur skellur verður í endurheimtum úr búi

Landsbartkanns
> SÖmuleiðis tryggir þak á greiðslum sem nemur 5% af ríkistekjum eða 1,3% af landsframleiðslu að ríkissjóður 

mun ekki bera of mikla byrði af samningnum
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Fjárhagslegir áhrifaþættir

Endurheimtur úr búi Landsbankans og áætiað sjóðsstreymi

> Samkvæmt skýrslu skilanefndar LBl þann 9. nóvember 
slv mun 86% af eignum Landsbankans endurheimtast 
m.v. gengi krónunnar 30. september 2010

> Áætlað innstreymi í bú Landsbankans, skv. sömu 
skýrslu, er eins og súluritið hér til hliðar sýnir

> Nú þegar er búið að innheimta um 26% af áætluðum 
endurheimtum og er gert ráð fyrir að 30% í lok árs

> Súluritið sýnir einnig áætlað útstreymi úr búinu og 
tímasetninguna á greiðslunum

Áætlað innstreymi/útstreymi úr búi Lancásbankans

-Skuldtbréf 
NB!

2Q10

Áætiaðar endurheimtur eftír eignaflokkum

Afleiður
2%

Aðrareignir 
7%

> Um 57% af áætluðum endurheimtum eru í formi
áhættuminní eigna eins og reiðufé og skuldabréfs NBI. 
Skiptíng eigna þrotabúsins eftir eignaflokkum má sjá á 
skífuriti hértil hllðar



Fjárhagslegir áhrifaþættir

Endurheimtur úrþrotabúi Landsbankans og áætlað sjóðsstreymi

> Gera má ráð fyrir ákveðinni áætlaðri útkomu skv. þeim forsendum sem liggja fyrír:
> Endurheimtuhiutfailið verður samkvæmt áætiunum skilanefndar LBI
> Sjóðsstreymið verður eins og áætianir skilanefndar LBI gera ráð fyrir

> Gera má ráð fyrir ákveðnu dæmi um betrí útkomu:
> Endurheimtur verða 30 mö.kr. hærri en áætlun skilanefndarinnar um endurheimtur gerir ráð fyrir
> Sjóðsstreymi úr búi Landsbankans eftir 2011 er flýtt um Y% ár
> Skuldabréf NBI er seit árið 2014, sem einnig flýtir fyrir sjóðsstreymi

> Gera má ráð fyrir ákveðnu dæmi um verrí útkomu:
> Reiðufé og skuldabréf NBl endurheimtist samkvæmt áætiunum skilanefndar Landsbankans
> Aðrar eignir verða endurhelmtar einungis að 4/5 af því sem skilanefnd Landsbankans gerir ráð fyrir
> Sjóðsstreymið tefst þ.a. engar útgreiðsiur verða úr búi LBl fyrr en 2013

> Við mat á núverandi lcesave samningi eru þessi dæmi skoðuð og áhrif þeirra á þær eftirstöðvar sem falla á 
ríkissjóð
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Aætluð útkoma lniFTa»ai

Núverandi samningur með endurheimtum og sjóðsstreymi skv. áætlun

Fjármagnsííðir TGppliseð

Eftirstöðvar í júní 2016 -8

Uppsafnaðir vextir greiddir l.jan. 2011 26

Vaxtagreiðslur 2011 — 2016 50

Heildarkostnaður 67

Þar af lendir á ríkissjóöi 47

Áceílað greickktflœði Ice$m}e samningf



Betri útkoma

Núverandi samningur með hærri endurheimtum (30 ma.kr.) og sjóðsstreymi 1A ári á undan

Fjármágnsliðir llppha# -
Eftlrstöðvar íjúní 2016 -32
Uppsafiiaðir vextlr greiddir l.jan. 2011 26
Vaxtagreiðslur2Öll -2016 39

Heíldarkostnaður 32
Þar af lendir á ríkissjóði 12

B etrí úikoma



Verri útkoma

Núverandi samningur með 4/5 endurheimtur á áhættusömum eignum, og sjóðsstreymi í lok 2013

Fjármagnsliðir XJpphæð

Eftirstöðvar í júní 2016 39
Uppsafnaðir vextir greiddir 1. jan. 2011 26

Vaxtagreiðslur 2011 - 2016 68
Heildarkostnaður 133

Þar af lendir á ríkissjóði 113

V erri Mzoma
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