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I. Minnisblað um stofnúrskurði FME og stofnun nýju bankanna með heimild í neyðarlögum. 

 

1. Hér á eftir fylgja gögnin um stofnúrskurði FME sem til þessa hafa farið leynt og listar um afskriftir 

einstakra útlána sem eru hluti af úrskurði FME fyrir hvern banka. 

 

2. Þegar þessir úrskurðir eru skoðaðir staðfesta þeir að innlend útlán gömlu bankanna voru flutt í hina nýju 

á nettó virði að teknu tilliti til nauðsynlegra afskrifta. 

Í forsendum fyrir skiptingu efnahagsreiknings útgefnum 14. sbr. 19.10.2008 til stjórnar FME frá forstjóra  

gefur m.a. að lesa eftirfarandi: 

„ Með vísan í 100. gr. í lögum 161/2002 sbr. 5. gr. laga 125/2008 hefur Fjármálaeftirlitið sett saman 

viðmið um framsetningu stofnefnahagsreiknings nýs banka.  Markmiðið með þessu er að samræma 

vinnubrögð við yfirfærslu eigna og skulda í nýjan banka og koma með tillögu um áætlað mat en 

formlegt mat fer fram síðar.“  Síðar í þessum forsendum segir:   

„Útlán til viðskiptavina önnur en þau sem tilgreind eru hér á eftir eru færð í nýja bankann á bókfærðu 

verði að teknu tilliti til áætlaðra afskrifta einstakra útlána.  Við yfirferð einstakra útlána skal miðað við 

að skoðuð séu stærstu útlán eða að lágmarki 40% af heildarútlánasafni gamla bankans.“ 

Í stofnúrskurðum bankanna 3ja eru forsendurnar áréttaðar.  Í þeim úrskurðum gefur síðan að lesa 

hvernig þessar forsendur voru framkvæmdar í hverjum banka.  

3. Þótt beitt hafi verið mismunandi nálgun má segja að þar hafi öll vötn runnið að sama ósi með þeim 

niðurstöðum að áhrifum hrunsins á skuldir einstaklinga og fyrirtækja hafi að mestu verið eytt. 

Hluti af stofnúrskurði hvers banka fyrir sig var síðan stofnefnahagsreikningur sem sýnir að nýju bankarnir 

eignuðust nettó virði útlána eftir afskriftir í samræmi við forsendur FME.  Afskriftarlistarnir sem voru 

hluti af þessum úrskurðum FME staðfesta það. 

 

FME BREYTTI FORSENDUM 

4. Neyðarlögin og úrskurðir FME voru í raun einskonar „Salomonsdómur“ kveðinn upp þar sem uppi var 

vitneskja um margt sem hafði farið á skjön við lög og rétt í starfsemi bankanna síðustu misserin fyrir 

hrun.  Sú vitneskja hefur verið staðfest með ýmsum hætti svo sem dómum um ólögmæt gengislán, 

ákærum og dómum um annarskonar misferli.   

 

Þá var á árinu 2008 uppi sá grunur að bankarnir, sumir a.m.k., hefðu staðið fyrir skipulegri aðför að 

íslensku krónunni eins og lesa má um í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og í greinagerð Bjarna 

Kristjánssonar um gjaldeyriskaup bankanna árið 2008.   
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Síðast en ekki síst er að minna á að inngrip Fjármálaeftirlitsins í erlendu lánasamningana var með þeim 

hætti að FME gjaldfelldi öll erlend lán og færði þau yfir sem ISK kröfur við stofnun nýju bankanna.  

Viðmið FME var gengi ISK 30.09.2008.  Með því rofnuðu allar forsendur skuldara til að efna 

lánasamningana á lengri tíma við vaxtaákvæðum þeirra, sem í tilvikum langtímalána hefði það geta verið 

skuldurunum hagfeldara en efndir í íslenskum krónum við íslenska nafnvexti. Þetta var sérfræðingum 

FME ljóst.  Þessi forsendurof höfðu því mikil áhrif til þeirra afskrifta sem ákvörðuninni fylgdu. 

 

Þá var ein af meginforsendum þessarar leiðar sú að við flutning krafnanna úr gömlu bönkunum í þá nýju, 

héldu skuldarar öllum sínum mótbárum sem þeir áttu gagnvart gamla bankanum. 

 

 

Sambærilegar afskriftaaðferðir 

 

5. Nálgun afskrifta í hverjum banka fyrir sig var mismunandi í aðferð en efnislega sambærileg.  Þannig segir 

á bls. 3 í stofnúrskurði FME fyrir Nýja Kaupþing nú Arionbanka í lið 3.3.:   

 

„Útlán fara í nýja bankann á matsvirði þ.e. bókfærðu verði að teknu tilliti til niðurfærslu nema lán til 

erlendra aðila með rekstur á svokölluðu útlánasviði (sbr. umfjöllun síðar í samantektinni).  Skoðuð voru 

lán 300 stærstu viðskiptavina bankans sem eru um 80% af bókfærðu verði útlána (að langmestu leyti 

fyrirtækjalán), þau voru metin sbr. frekari lýsingu hér að neðan.  Til samræmingar var mat starfsmanna á 

fyrirtækjasviði haft til hliðsjónar.  Við mat á niðurfærslu útlána var helst horft til undirliggjandi trygginga 

og mat á greiðslugetu skuldara.“ 

Skýrar verður þetta ekki sagt.  Áfram getur að lesa um þetta á bls. 3 í stofnúrskurðinum í 10 liðum t.d.: 

o Lán með veð í fasteignum og/eða tengd fasteignaverkefnum.  Þessi lán voru færð niður um 50% að 

teknu tilliti til mats fyrirtækjasviðs væri það lægra. 

 

o Lán með veði í fjármálafyrirtækjum og/eða veði í hlutabréfum virkra eigenda fjármálafyrirtækja.  Þessi 

lán voru færð niður að fullu.   

Og þannig áfram í  9. lið gefur að lesa eftirfarandi: „Önnur lán (viðskiptabankasvið) sem ekki hlutu 

sérstaka skoðun (um 20% af heildarútlánum) voru færð niður um 30%. 
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Í stofnúrskurði fyrir Glitni hf. sem er á ensku gefur að lesa í lið 3.6. : 
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Um afskriftirnar í Landsbankanum gefur að lesa á bls. 15 í sérstakri töflu í endurskoðuðum úrskurði frá 

16.11.2008: 

 

Samtals 
þús. 

Niðurfærsla 
 

Yfirtekin 
staða 

    
Skoðað 

          
1.172.299            - 532.156      

             
640.143      

Almenn niðurfærsla ( óskoðað ? ) 
             

485.380            - 169.883      
             

315.497      

Gengisáhrif 25% af 66% af stofni og 75% af tr. 
 

       -203.485        -203.485      

  
    

           
752.155      

 

Allt ber þetta að einum brunni.  Nýju bankarnir voru stofnaðir eftir afskriftir útlána gömlu bankanna eins 

og fyrr segir.  Voru þær afskriftir um eða í kringum 50% að jafnaði.  Tilgangurinn var að koma hagkerfinu 

sem fyrst í gang á ný eftir hrun og á að koma í veg fyrir  langvarandi afleiðingar hrunsins.  Loks að koma í 

veg fyrir langvinnan og lamandi réttarágreining. 

Þetta má lesa nánar í greinargerð neyðarlaganna, forsendum FME og loks er það áréttað í greinargerð 

laga 107/2009. 

6. Síðustu mánuði ársins 2008 var allt á öðrum endanum í hinum nýju  bönkum og engin svör að hafa á 

meðan unnið var að endanlegu mati lánasafnanna skv. ákvörðun FME sem fékk til þess Deloitte LLP í 

London og lét fyrirtækið Oliver Wyman yfirfara þá vinnu. 

 

 

„Ný ríkisstjórn kemur á vettvang“ 

 

Hinn 1. febrúar 2009 tók við ný ríkisstjórn, vinstri stjórn sem kenndi sig við norræna velferð. 

Fljótlega eftir að hún tók til starfa hófst stjórnin handa við það að leita leiða til að breyta  ákvörðunum 

FME um stofnúrskurði bankanna í október 2008. 

Þessi vinna fór mjög leynt og var ekki endanlega upplýst um hana fyrr en fundargerðir hinnar svokölluðu 

stýrinefndar um samninga við erlendu kröfuhafana fengust afhentar með ákvörðun Úrskurðanefndar um 

upplýsingamál.   Ónákvæma og villandi frásögn af þeim samningum gaf að lesa í skýrslu fjármálaráðherra 

SJS um endurreisn viðskiptabankanna í mars 2011. 

Fundargerðir stýrinefndarinnar staðfesta að mönnum var ljóst að í störfum þessum væri unnið á 

mörkum þess sem löglegt var.  Nefndarmenn höfðu m.a. áhyggjur af því að þeir kynnu að brjóta gegn 

stjórnarskrá í sínum störfum, sömuleiðis voru lögfræðiálit fengin til þess að kanna kosti þess að fara fram 

hjá neyðarlögunum með því að fá FME til að breyta eða afturkalla stofnúrskurðina. Sem FME gerði ekki.   

Þótt FME hafi síðar horft aðgerðalaus á og beinlínis tekið þátt í þeim meintu brotum sem á eftir fylgdu. 
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VALDIÐ TEKIÐ AF FME 

Skemmst er frá því að greina að menn létu þessar vangaveltur ekki stöðva sig.  Þetta starf leiddi til þess 

að fjármálaráðherrann gerði árið 2009 samninga við skilanefndir gömlu bankanna um að hleypa þeim 

inn í nýju bankana í þeim tilgangi að taka upp stofnúrskurði FME frá haustinu 2008 til ábata fyrir 

kröfuhafa gömlu bankanna.  Þátttakendur í þessu starfi voru fjölmargir starfsmenn ráðuneyta, 

skilanefnda og hinna nýju banka og á hliðarlínunni stóðu Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn. 

 

BLEKKINGAR 

Allt fór þetta leynt og viðskiptavinir bankanna skipulega leyndir því og blekktir um það hver þeirra staða 

væri gagnvart hinum nýju bönkum. 

Matsniðurstöðum Deloitte LLP hefur ávallt verið leynt með sameiginlegri ákvörðun þessara aðila.  Ekki er  

ástæða til að ætla að þær hafi í neinu verulegu verið frábrugðnar bráðabirgðamati FME sem unnið var í 

samstarfi við starfsfólk hinna nýju banka. 

Ástæða er til að ætla að með þessari starfsemi hafi verið framin víðtæk brot á lögum 162/2002  og um 

leið ýmis önnur lögbrot svo sem á ákvæðum almennra hegningarlaga, stjórnsýslulögum, lögum um 

fjármálaeftirlit og ef til vill fleiri lögum. 

Í öllu þessu ferli sýnist hafa verið beitt skipulegum blekkingum og rangri upplýsingagjöf til Alþingis og 

almennings til að ná málum fram. 

Rétt til upprifjunar er vert að halda til haga að þegar Framsóknarflokkurinn hélt því fram vorið 2009 að 

lán hefðu verið afskrifuð áður en þau voru færð í hina nýju banka var það miskunnarlaust barið niður af 

yfirvöldum sem rangfærslur, þótt yfirvöld vissu að rétt væri. 

 

DÓMSTÓLAR LÍKA BLEKKTIR 

Fjölmörgum öðrum blekkingum var beitt um þetta efni og er rétt að minna hér á greinagerð FME og 

Seðlabanka um áhrif gengislánadóms Hæstaréttar 16. júní 2010.  Þar var því beinlínis „hótað“ ef ekki 

yrðu dæmdir íslenskir vextir í framhaldinu, myndi ekkert minna gerast en að bankakerfið hryndi.  Þetta 

sögðu þessir aðilar þrátt fyrir að vita allt um afskriftirnar.   

Þá er rétt að minna á að í öllum þeim fjölda dómsmála sem rekin hafa verið fyrir dómstólunum eftir 

hrunið hafa bankarnir skipulega haldið réttum upplýsingum frá dómstólum landsins til að ná fram 

fjárhagslegum ávinningi til kröfuhafa gömlu bankanna eins og samkomulagið milli fjármálaráðherra og 

skilanefnda stóð til.  
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II. Um hugsanleg hagnaðarbrot / auðgunarbrot 

Í kaflanum hér að framan um stofnefnahag nýju bankanna og stofnúrskurði FME frá október 2008 er 

sýnt fram á það að við stofnun bankanna voru útlán þau sem yfirtekin voru af nýju bönkunum frá þeim 

gömlu til að mæta skuldum ( innlánum ) sem flutt voru yfir í nýju bankana  afskrifuð að hluta svo að þau 

með raunhæfum hætti stæðu undir skuldbindingum nýju bankanna. 

 

Þegar nýju bankarnir tóku til starfa eignuðust þeir þessi yfirfærðu/afskrifuðu útlán ásamt 

tryggingarréttindum sem þeim fylgdu þannig að skilgreindar afskriftir voru færðar til lækkunar hverju 

einstöku láni í stofnefnahag hinna nýju banka. Þeir stofnefnahagsreikningar sem voru hluti af 

stofnúrskurðum FME um hvern banka fyrir sig voru grundvöllur eignarheimilda bankanna. Þær tilgreindu 

fjárhæðir afmörkuðu fjárhæð krafnanna, þær kröfufjárhæðir eignuðust bankarnir, ekkert annað. 

 

Þjónkun við erlenda kröfuhafa 

Við lestur fundargerða hinnar svokölluðu stýrinefndar um samninga við erlenda kröfuhafa sumarið 2009 
kemur í ljós að meginverkefni nefndarinnar virðist hafa verið að friðþægja hina erlendu kröfuhafa með 
því að leita leiða til að taka upp / fara framhjá lögmætum úrskurðum FME frá október 2008 til þess að 
bæta hlut erlendra kröfuhafa og færa þeim ávinning í sinn hlut. 

  

Þessi vinna nefndarinnar leiddi síðan til þess að gerðir voru samningar milli fjármálaráðuneytisins og 

skilanefnda föllnu bankanna  á árinu 2009. Í hverjum banka fyrir sig var samið um að taka skyldi upp mat 

FME / Deloitte LLP á verðmæti þeirra krafna sem fluttar höfðu verið yfir í hina nýju banka.  

  

Ákveðið var í þeim störfum að víkja skyldi frá forsendum og stofnúrskurðum Fjármálaeftirlitsins frá 

október 2008 þannig að starfsmönnum bankanna var sigað á viðskiptavini bankanna til þess að færa 

skilanefndunum  af geðþótta ávinning / hagnað umfram þá niðurstöðu sem orðið hafði samkvæmt 

lögmætri ákvörðun FME sem tekin var með heimild í 5. gr. neyðarlaganna. 

  

 

BLEKKINGAR OG SVIK 

Ein af afleiðingum þessa starfs á árinu 2009 var að aðilarnir allir þ.e. ríkisstjórnin, þáverandi starfsmenn 

hinna nýju banka og skilanefndamenn hinna gömlu, sýnast hafa tekið höndum saman um að leyna / villa 

um fyrir skuldurum hinna nýju banka raunverulegri skuldastöðu þeirra gagnvart nýju bönkunum eftir 

yfirfærslu og afskriftir krafna. Sú blekking sem þar var beitt sýnist hafa verið höfð í frammi til að 

auðvelda aðilum eftirleikinn til að ná fram þeim ávinningi sem sækja átti með því að rífa með 

ólögmætum hætti upp lögmæta úrskurði FME. 
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Til þessa sýnist hafa verið stofnað í þeim skýra tilgangi að færa kröfuhöfunum ólögmætan ávinning 

umfram þegar fengnar niðurstöður FME samkvæmt neyðarlögum. 

 

248. gr.  fjársvikagreinin 

Við yfirferð og lestur fundargerða stýrinefndarinnar, nýjan yfirlestur skýrslu fjármálaráðherra um 

endurreisn viðskiptabankanna frá mars 2011 með hliðsjón af  þessum síðar birtum fundargerðum sýnist 

líklegt að þessi verknaður í heild sinni falli að þeirri brotalýsingu sem heyrir til fjársvikabrotum skv. 248. 

gr. almennra hegningarlaga. 

  

Hérna voru til staðar ásetningur í þeim tilgangi að færa kröfuhöfum sérstakan ábata ( auðgun ) með 

ólögmætum hætti. Við þennan verknað var beitt blekkingum til að villa um fyrir skuldurum nýju 

bankanna þannig að þeir voru ekki í þeirri aðstöðu að hafa réttar upplýsingar um sína stöðu til þess að 

taka sínar ákvarðanir um samskipti við nýju bankana. Upplýsingaskortur sem í fjölmörgum tilvikum kann 

að hafa leitt til rangra ákvarðana / ákvarðanaleysis sem síðan ullu skuldurum fjártjóni. 

  

Ekki verður annað séð en að athafnir  ráðherra  og annarra opinberra embættismanna sem og athafnir 

skilanefndarmanna gömlu bankanna kunni að hafa brotið gegn ákvæðum 248. gr. almennra hgl. 

 

HLUTDEILD BANKASTARFSMANNA 

Þá er sérstakt rannsóknarefni hvort atbeini starfsmanna hinna nýju banka við framkvæmd samninga 
þessara aðila í þeim tilgangi að innheimta viðbótarfeng til skilanefndanna kunni að hafa brotið gegn 
ákvæðum 264. gr. hgl. um peningaþvætti með tilliti til breytinga á þeirri grein í desember 2009 og/eða 
verið hlutdeildarbrot á 248. gr. alm. hgl.  

  

Þá er líklegt að við innheimtu hinna ólögmætu krafna hafi dómstólar verið leyndir upplýsingum um rétta 

fjárhæð þeirra. Upplýsingum sem starfsmenn bankanna höfðu undir höndum í stofnúrskurðum FME. 

Kann sá verknaður að hafa í ýmsum tilvikum reynst rangur framburður fyrir dómi hvort heldur í héraði 

eða Hæstarétti. 

  

Eitt skýrt dæmi um þessi svik gefur að lesa í fyrrnefndri skýrslu fjármálaráðherra frá 2011 á bls. 53. 

 

 " í kafla 3.2.2 Stofnfjármögnun ríkisins." 

  

Neðar í kaflanum má lesa eftirfarandi..... " Þá fær Kaupþing skilyrtan virðisrétt á safni stærstu lána Arion 

sem samanstendur af  67% af millifærsluvirði heildarlánanna og 50% af brúttóvirði millifærðra eigna. 



8 
 
Hugsanlegum ábata umfram væntan hagnað af eignunum verður skipt milli Arion og Kaupþings þannig 

að Kaupþing fær 80% af ábatanum þar til náðst hefur að endurheimta 38 ma. kr. og 50% næstu 10 ma. 

kr. í endurheimtu".  Þetta verður ekki sagt skýrar.  

  

Með úrskurði Úrskurðarnefndar um upplýsingamál nr. 436 / 2012 var staðfest að í þessum tilgangi var 

saminn sérstakur listi í Arion um tiltekin fyrirtæki sem herjað skyldi á til þess að ná fram þessum 

skilgreinda ávinningi. Listinn sjálfur fékkst hinsvegar ekki birtur. 

  

Að lokum er rétt að halda til haga að enn er tími til rannsóknar á þessum þáttum þar sem 

fyrningarfrestur  þessara meintu auðgunarbrota sýnist vera 10 ár. 

 

Það er því nægur tími fyrir Alþingi að hlutast til um rannsókn þessara mála. 

 

Vel má hugsa sér að þingið feli Umboðsmanni sínum slíka rannsókn eða þá embætti Ríkissaksóknara. 

  

  


