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Kynning fyrir félags- og tryggingarmálanefnd á 110% niðurfærslunnr og 

afskríftaþörf íbúóalánasjóös árin 2011 - 2013

Reykjavík 7. mars 2011

Áætlaður kostnaöurvid 110% leiðina íbúöalánasjóöur

• Kostnaður við 110% leiðina er áætiaður 27,1 miiijarður króna1
• að teknu tilliti til metinna aðfararhæfra eigna eins og þær birtasí í fýrstu 360 

umsóknunum lækkar kostnaðurinn í 21,8 ma.kr.

• Útreikningarnir eru varfærnir og iýsa hámarksfjárhæð
• Fjárhæðin er ofmetin þar sem kaliað verður eftir verðmati frá fasteignasala 

ef talinn er vera mismunurá fasteignamati og markaðsverði

• Af þeim 9.200 heimilum sem 110% ieiðin nær tíí eru:
• 15% iána í vanskilum og 11 % með lán frystingu

• Fyrsta kostnaðarmat ÍLS á aðgerðinni lá fýrir 
þann 10 desember2010

• (búðalánasjóður hefur móttekið rúmíega 700 
umsóknir. Vinnsla þeirra er i fuilum gangi.

1) Hefstu forsendur: Útreikningurinn er byggður á lánasafni ÍLS eins og þaö stóð þann í lok desember 2010.
Aliir útreikningarmiða við fasteignatnat 2011. Þá er I þessari fjárhæð ekki tekiö tifiít til heimilda i keyptum lánasöfnum 
að nýta 20% kaupverðs Sil iækkunar. Brottfall tekjuviðmiðs milli desember 08 janúar samkomulags kostaði 2,6 ma.kr.

Wíat ÍLS á kostnaöi 110%
ie ið a rtn n a r

Dags F járhæ ð
10-Dec-10 29,0 ma.kr.
20-Jan-11 24,4 ma.kr.
03-Feb-11 24,4 ma.kr.
13-Feb-11 21,8 ma.kr.





Afskriftir 31. desember 2010 og skv V&R líkani Ibú6í!ánaij66ur

Sundurliðun afskrifta íbúðalánasjóðsá fjórða ársfjórðungi 2010
í  milljörðum króna Skvársreikningi____Skv iíkani

Afekriftir vegna aðgerða fyrir yfirvBðseít heimili 21,8
Varúðarafekriftir einstaklíoga 1,3
Afskriftir \egna glataöra \eða 3,0 2,3

Afskriftireinstaklinga samtals 26,1 2,3

Varúðarafekriftir lögaðila 7.3 1,5

Afskriftaþörf eínstaklinga og lögaðila alis1 33,4 3,8

Helstu forsendur
90 daga vanskil einstaklinga (ma.kr.) 49,6 34,0
90 daga vanskil lögaðila (ma.kr.) 24,3 16,7
Samtals vanskil 73,9 50,7

Vanskil sem % af 
utlánum fór úr 
11,3% í 16,2%.

Hér má sjá að afskriftir skv. R&V líkani voru áætlaðar 3,8 ma.kr 
Afskriftir aðrar en 110% eru 11,6 milljarðar

Tvær nálganir í mati á afskriftaþörf íbilöalánasjóöur

• 1) Sókhald
• Alnnennvirðtsrýrnun
• Sérgreind virðisrýrnun

* 2) Afskriftarlíkan í viðskípta- oq rekstraráætlun (V&R)
. Líkan notaö í fyrsta skipti til að áætla afskriftaþörf útlána þegar V&R var 

gerö í júnf 2010
• Viö áæilun afskrifta var leitast við að meta afskriftaþörfina út frá þeim tveim 

þáttum sem mest áhrif hafa á afskriftaþörf (búðalánasjóös yfir tíma en það 
eru:

• Innlausnir fasteigna. Viö innlausn bókast fasteignin á markaðsvirði og 
mismunurinn á lánsfjárhæðinni og markaðsvirðinu er afskrifaður.

■ Sölur fasteigna. Við sölu er mismunurinn á markaðsvirðí og söluverði afskrifaður.
■ Miðað var við forsendur frá Fjármálaeftirlitinu

• Þetta iíkan byggði á stöðu lánasafnins þann 1.1.2010





Lýsinga á afskriftalíkani I viðskipta- og 
rekstraráætiun

- y T f ^
Ibúöolönasjéöur

Við mat á útíánaáhættu er byggt á Basel II reglum við áhættumat vegna eiginfjárkröfu 
{jármálafyrirtækja:

Vænt afskrift við inniausn fasteignar á ári t = PD,., ‘  HN * (VL -  (VSF -  UÍV))
Þar sem:

PO,.t = likurá vanskKttm elnu ír l fyriratskriftafdag
H:N <:r íjítidi íána sem fara á nau&unggruppboðsem hlutrall o ' íánum f vanskilum. Þclta htulfall cr iía:-!i.!5 ilí íbúÖalánasj6W.
Vt er verðnrtæti iáns á tfmn t 
FM ef fesstergnatnatð tfma t 
UÍV er uppbæí tána á umfsn f veöiiG é Kína í 
V«nt afskriftviösötena uðurtganelfl naráérit = FM,*LFM 

Þar sem LFM = vasnt iækkun frá fastBronamati aö s(Muvoríl (9,9%)
Sá þáttur sem hsfurafgerandí áhrif á afskriffaþörfirta samkvæmtmódellnu er staöa iáns á þeim tímapunkti þegar þaó er sett i 
mödotið, þ.e.a.s. hvort íáníö sé I sktlum eöa í vansHiium
Hér er raunveaiiegt dæmi um afskriftaþörf eignar samkvæmt mödetinu, sem er með lán í vanskilumog er með um 100% 

veöhlutfatl í dag:
Lán f vanskilum ( dag {PD-100%]

2011 2012 2013

Bókfært virðt iáns 24,451.834 25.307.648 7.S.940.339

Fasteignamat 24,150.000 21,976.500 7.2.515.913

Veöthiutfall f dag 101% 115% 115%

Afskríftvegna innlausnar 808,179 704.074 66,931

Afckriftvegna söiu 0 883.402 857.226

Samtals 808.179 1.587.476 924.156

Samtais afskriftaJjSrf zo ii-2 0 1 3 3.319.812





Afskriftir einstaklinga: V&R líkan og uppfært mat IbúðaltSnasjóður

Áætlun
90 daga 
vanskit

vanskil 
% iánum 2010

afskriftaþörf 
2011 2012 2013 Samtats

V&R 2010 - 2015<vanskil 34 miiij. kr.) 34 6.4% 2,0 3.5 2,8 2,0 8,2

*
Afskriftaþörf V&R m.v. 50 ma.kr. vanski! 49,6 S.6% 3.8 7.3 4,0 15,0

V&R líkan eftir 100% nióurfærsiuna
Uppfæró V&R 2011 - 2013 (vanskíl 38 miilj. kr) 21,8 0,9 3,1 2,6 6,6
uppfœrö V&R 2011 - 2013 (vanskíl 4S mlilj. kr) 21,8 1,4 6,8 5,0 r 13,2

■ Wíid möik uppltecbai afskfiítaáÆtlunar "  Elri mörk uppf*í<sai afsKfíítaáwtlunít'—

Þetta er áætiun um 
afskriftir 2011-2013

V__________ _ ________ J

Meginorsök bess að vanskll hreinsast ekki út við 110% aðoerðina er tvíbætt:
1) aðgerðin beinist að yfirveösetningu en afskriftalíkön eru drifin áfram af vanskilum
2) 90 daga vanskil hafa aukist umtalsvertfrá því V&R iíkan var gert 
2) Afskriftalíkön )LS mæla né leggja mat á heildaráhrif kerfisaðgerða

Övissa í afskriftalíkani V&R 2011 -2013 vegna
** Ibú6ölánð5|«5öur

eínstaklingslána

♦ Það sem ræður mestu um afskriftaþörf í afskriftalíkani V&R eru:
• 90 daga vanskil
• Lfkur á fullnustu veðtrygginga (PD1) fasteignaverö (byggír á FME forsendum)
• Verðbólga -  veðsetningarhíutföll versna (eykur afskriftaþörf)

♦ 110% niðurfærsia lána veidur rúmiega 5 milljarða lækkun á 90 
daga vanskilum einstaklinga m.v. reikniiíkan ÍLS
• fbúöalánasjóður telur að lánasafnið muni batna meira en sem nemur því sem 

sjóðurinn getur reiknað út frá sínu iánasafni sökum viðtækra skuldaleiðréttinga 
einstaklinga s.s.:

• leiörétting á ólögmætum gengislánum
• íeiöréttingar á bíialánum
• leiörétting á fasteignalánum á aftari veöréttum (á eftir íLS)

- Þessi atriði ættu að skýrast að ioknum niðurfærslum skv. 110% leið 
eftir þvf sem iiður fram eftir seinni hluta ársins

1) Probability of Default: líkurá atburöi





Afskriftir lögadila: V&R líkan og uppfært mat {bú6otános)6i»r

90 daga vanski! afskriftaþörf
Áastlun vanskií %fánum 2010 2011 2012 2013 Samtals

V&R2010 - 2013 16,7 11,3% 1,5 2,3 1,6 1,1 r 5,0

Uppfærö V&R 2011 -2013 24,3 16,2% 7,3 0,1 1,1 2,0 r  3,2

Mismunur á áætlunum 5,8 -2,1 -0,5 0,9 -1,8

• Útlán til lögaðila hafa versnað verulega frá því að V&R var gerð 
þar til í dag

. Afskriftir 2010 eru varúðarafskriftir og afskríftaþörf ‘11-13 
lækkarum nærri 2 ma.kr.

• Mikil óvissa um afskriftaþörf lögaðila
• Enn veríð að móta úrræöt ti! að koma til móts við skuldavanda leigufélaga 
. Það á eftir að kortleggja rekstur féSaganna og taka á ýmsum málum
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Málefni fögaöíla -  atriöi sem hafa áhrif á afskriftir íbújalánasjéður

♦ Skipta má viðfangsefnum gagnvart lögaðilum { fernt
. Frystingar notaðar til að mismuna kröfuhöfum

• Kröfuhafar á aftari veöréttum fá greitt inn á “ónýí" lán ^  fariö í frjáisa 
nauöarsamninga til aö skera ótryggöa kröfuhafa frá leiguféiagi

. Öilum nýiegum gjafagemingum veröur rift
• FélagtÖ er að greiða upp “aörar skuldir” eöa ráöstafa fjármunum þannig að ÍLS 

verður af verulegum fjárhæöum

• Lakari nýting og/eða lægra leiguverð á fermetra
• Hér er um aö ræöa heföbundinn rekstrarvanda og ÍLS mun stília af greiösiuflæöi ti! 

aö endurspegla timabundiö ástand

• Félag var statt í stóru byggingarverkefni þegar kreppan skaii á
• Nálgunin veröur sú aö verja félagið og skera f burtu verkefní sem munu þurrka 

upp lausí fé og skeröa skuidaþol

. önnur mál -  af ýmsum toga
• Leigufélagiö átti sér aldfei neinn rekstrargrundvöll t.d. þar sem verktaki síofnaði 

ieigufélag og seldi eignir úr verkíakafélaginu yfir í ieigufélagiö
• Einhver dæmi eru um aö gefin séu upp röng nýtingarhlutfölf





Nauðsynlegar breytingar á afskriftalíkönum íbúöaSánðsjó&nr

• Einsíaklingar
. Afskriftaframlög skv. V&R iíkani byggja á sögulegri reynslu 2000-2008

- Tímabtlið einkennist af miklum hagvextí og kaupmáttaraukningu
• Útlánatöp voru óveruleg
• Veöhlutföil fóru vaxandi

• Söguíeg gögn eru ekki góö vísbending um afskriftaþörf E núverandi niðursveiflu

• Lögaðilar
• Núverandi líkan reiknar vanskil út frá lánum í 90 daga vanskilum og iikindum á 

aö tiítekíð hlutfaíí þeirra eigna endi sem fullnustueígnír
• Samkvæmt aiþjóðíegum reikningsskilastaðli skai afskrífa lán út frá þvi hvort 

nægt sjóðstreymi sé í féiaginu til að greiða af iánum.
• Sltkir útreikningar vom geröir vegna ársuppgjörs 2010 en þeit (jtreikningar byggöu á 

ófullkomnum gögnum. Gögnin bentu íil meiri afskriftaþarfar (en niðurstaða varð um) en 
sökum gagnavanda var aöeíns fært niður í fasteígnamat.

• ÍLS er að hefja kerfisbundna upplýsingaöflun úr rekstri leigufélaga þannig að hægt sé 
að kortleggja rekstur þeirra með töluverðri nákvsemni

• Þessi vinna er forsenda þess að hægt sé að meta afskriftaþðrf ieigufélaga og kostnað 
úrræða i skuldavanda ieígufélaga
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