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Hvað er MREL?

MREL-kröfur á Íslandi

Staðan í dag og helstu breytingar 
framundan

Til umfjöllunar í dag



Skilavald Seðlabanka Íslands

•Seðlabanka Íslands var 2020 falið skilavald, þ.e. heimildir til að undirbúa og 
framkvæma skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja

•Helstu reglubundnu verkefni: Leggja mat á skilabærni fyrirtækja og gera 
skilaáætlanir 
• Hluti af skilaáætlunum eru ákvarðanir Seðlabankans um sk. MREL-kröfur til fyrirtækjanna

•Skrifstofa skilavalds, sem ber ábyrgð á og sinnir umræddum verkefnum, tók 
formlega til starfa í nóvember 2020 og heyrir beint undir Seðlabankastjóra

•Starfsemi skilavaldsins byggir að stærstum hluta á lögum um skilameðferð 
lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, nr. 70/2020 og tengdum 
réttarheimildum, þ.m.t. lögum um innstæðutryggingar, nr. 98/1999

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2020070.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1999098.html


• Sérstakt markmiðsákvæði (1. gr. sml.)
• Markmið laga þessara er að varðveita fjármálastöðugleika og lágmarka neikvæðar afleiðingar 

fjármálaáfalla með því að vernda tryggðar innstæður og fjárfesta, eignir viðskiptavina og 
nauðsynlega starfsemi fyrirtækja og lágmarka hættu á að veita þurfi fjárframlög úr ríkissjóði

• Skilaúrræði
1) Eftirgjöf (Bail-in) – þ.e. niðurfærsla eigin fjár og/eða umbreyting skulda í hlutafé

2) Sala reksturs eða eigna (Sale of Assets) – eignir eða rekstareiningar banka seld í heild eða að hluta

3) Stofnun brúarbanka (Bridge bank) – ný lánastofnun stofnuð til að taka við eignum/skuldbindingum/hlutafé

4) Uppskipting eigna (Asset Separation) - í gegnum sk. eignaumsýslufélag er unnið úr eignum/skuldb./hlutafé

• Margvíslegar valdheimildir
• Saman með skilaúrræðum nefndar: Skilaaðgerðir

Lög um skilameðferð
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Undirstöður laganna

• Tilskipun 2014/59/ESB um umgjörð fyrir endurbætur og skilameðferð lánastofnana og 
verðbréfafyrirtækja (BRRD tilskipunin)
• Innleidd hér á landi í þremur skrefum:

• Með lögum nr. 54/2018 sem varða endurbótaáætlanir banka og tímanleg inngrip
• Með lögum nr. 70/2020 sem varða skilameðferð banka
• Með lögum nr. 48/2022 sem varða fjármögnun skilasjóðs

• Tilskipunin felur í sér heildstæða umgjörð utan um viðbrögð við versnandi fjárhagsstöðu 
banka allt frá því fyrstu erfiðleikar koma fram og þar til hann telst vera á fallanda fæti (e. 
failing or likely to fail)
• Ákvæði tilskipunarinnar koma til viðbótar við auknar kröfur um eigið fé og áhættustýringu banka á 

alþjóðavísu

• Tilskipunin byggir á alþjóðlegum viðmiðum og leiðbeiningum frá FSB til að tryggja að sk. G-
SIB bankar geti alltaf fallið, þ.e. verði aldrei of stórir til að falla
• Alþjóðleg viðbrögð koma til viðbótar við auknar kröfur um eigið fé á alþjóðavísu frá BIS
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0059
https://www.althingi.is/altext/stjt/2018.054.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2020070.html
https://www.althingi.is/altext/stjt/2022.048.html


• Í skilaáætlunum er útlistun á framkvæmd æskilegustu skilastefnu komi til þess að 
banki verði á fallanda fæti

• Æskilegasta skilastefna er heppilegasta beiting skilaúrræða – getur verið eitt úrræði 
eða fleiri en einu beitt samtímis

• 1) Eftirgjöf, 2) Sala reksturs eða eigna, 3) Stofnun brúarbanka, 4) Uppskipting eigna

• Byggt á stefnumiðaðri viðskiptagreiningu – starfsemi tiltekins fjármálafyrirtækis 
greind til að velja rétta skilaúrræðið

• Í áætlunum jafnframt tilgreindar „varaleiðir“, þ.e. skilastefnur sem koma til álita ef 
sú æskilegasta er ekki framkvæmanleg

• Lokaskref skilaáætlana er að setja fram sk. MREL-kröfur

Skilaáætlanir
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• Ákvörðun: Árviss ákvörðun sem Skilavald Seðlabankans tekur um lágmarkskröfur fyrir 
hvert og eitt fyrirtæki

• Nýjar fjármagnskröfur: Hliðstæðar kröfur eða viðbótarkröfur við eiginfjárkröfur 
samkvæmt Basel regluverkinu

• Órofa hluti af skilaáætlunum: Undirbúningur svo hægt sé að beita æskilegustu 
skilaaðgerðum – einkum eftirgjöf (e. bail-in), þ.e. niðurfærslu og umbreytingu eigin fjár 
fjármálafyrirtækja

• Skammstöfun: Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities – eða 
Lágmarkskröfur um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar

Tilgangur MREL er að tryggja tapþol fyrirtækis og 

að hægt sé að endurreisa eiginfjárstöðu þess við fall

Hvað er MREL?



Hvernig tengjast MREL og eftirgjöf (e. Bail-in?)

• Segja má að eftirgjöf sé stærsta 
breytingin sem felst í lögum um 
skilameðferð og varðar meðhöndlun 
fallinna banka 

• Eftirgjöf sem skilaúrræði felur í sér 
að fallnir bankar verða 
endurfjármagnaðir með því að 
niðurfæra eigið fé og/eða umbreyta 
skuldum í nýtt eigið fé

• Tryggir að allir bankar geta fallið
• Líka G-SIB

• Engir bankar lengur of stórir til að 
falla (Too big to fail)

• MREL – kröfur undirbyggja að hægt 
verði að beita eftirgjöf



• Með einföldun: Kröfur um fjárhæð og eiginleika skuldbindinga

• Að því er varðar fjárhæð eða magn samanstendur MREL krafan af 
fjárhæð til að mæta tapi (LAA - Loss Absorption Amount) og fjárhæð 
til að endurreisa eiginfjárgrunn (RCA - Recapitalisation Amount)

Hefðbundin framsetning: MREL = LAA + RCA

• Að því er varðar eiginleika þá verða skuldbindingar m.a. að vera 
eftirgefanlegar og uppfylla skilyrði laga um skilameðferð:

• Eftirstöðvatími meiri en 1 ár

• Skilmálar tilgreini að eftirgjöf sé möguleg

• Mega ekki vera afleiður

• Ath. skilyrðin eru fleiri í lögunum

Hvað eru MREL kröfur?
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• Grunnformúla MREL hér á landi er: MREL = 2*(Stoð I + Stoð II) 
• Ath: Eiginfjáraukar teknir til hliðar áður en reiknað er hvort bankar uppfylla MREL kröfu

• MREL-ákvarðanir hér á landi byggja á MREL-stefnu Seðlabankans

• Útfærslan á MREL er vægari en almennt innan EES og vægari en á Norðurlöndunum
• Þar er fjárhæð sem nemur hér um bil eiginfjáraukum hluti af MREL-kröfunni til viðbótar við eiginfjárauka

• Eftir samþykkt væntanlegs frumvarps (BRRD II) verður hluti af MREL-kröfum á eftir 
óeftirgefanlegum skuldbindingum í kröfuröð, þ.e. undirskipaður (e. subordination)

• Kröfurnar taka mið af aðstæðum á Íslandi, þar með talið fjármögnun banka og innstæðum 
sem hluti af fjármögnun

MREL kröfur á Íslandi
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Samspil eiginfjárkrafna og MREL krafna
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• Í einfölduðu máli má segja að í núverandi umhverfi búa bankar við þrenns 
konar kröfur varðandi eigið fé og fjármagn

• Kröfur fjármálaeftirlits og skilavalds fela í sér samspil sem mynda 
heildarfjármagnskröfur

1. Almennar kröfur vegna eigin fjár og víkjandi skulda (ca. 20-21% af áhættugrunni 
með eiginfjáraukum)

2. MREL-kröfur vegna eigin fjár og óeftirgefanlegra skuldbindinga (ca. 21-23% af 
áhættugrunni án eiginfjárauka)

3. Heildarfjármagnskröfur (MREL-kröfur ásamt eiginfjáraukum, ca. 30-32% af 
áhættugrunni)

Heildarfjármagnskröfur



MREL kröfur evrópskra banka – nokkur dæmi um fjárhæð

Heimild: UBS
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• Með BRRD II koma fram kröfur um undirskipan (e. subordination) þ.e. að hluti 
MREL-kröfunnar eða hún jafnvel að öllu leyti, verði víkjandi á eftir almennum, 
ótryggðum kröfum

• Tilgangurinn með undirskipan MREL-krafna er m.a. að minnka líkur á að brjóta 
grundvallarregluna No Creditor Worse Off (NCWO)
• Þ.e. eigendur skulda sem notaðar eru til endurfjármögnunar lánastofnana, eiga ekki 

að koma verr út ef eftirgjöf skulda er beitt, en þeir hefðu gert við hefðbundna 
slitameðferð

• Í þessum tilgangi hefur nýr skuldabréfaflokkur verið kynntur til sögunnar SNP-
skuldabréf (Senior Non Preferred)
• Bréf stundum einnig kölluð MREL skuldabréf

MREL skuldabréf og No Creditor Worse off



Forgangsröð krafna við skilameðferð á Íslandi
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Forgangsröð krafna við skilameðferð á Íslandi
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• BRRD regluverkið mælir fyrir um 
lagskiptingu við forgangsröðun 
innstæðna (svokallað Tiered Depositor
Preference) 
• Tryggðar innstæður (að 100 þús. evrum per 

viðskiptavin per lánastofnun) skulu vera 
ofar almennum ótryggðum kröfum

• Næst þar á eftir koma innlán einstaklinga, 
örfyrirtækja og millistórra fyrirtækja (SMEs)

• Ekki er mælt fyrir um hvar aðrar innstæður 
eru í kröfuröð

• Enn sem komið er hefur ekki verið mælt 
fyrir um nákvæma röð krafna við skila- og 
slitameðferð með samræmdum hætti í 
Evrópu

Forgangsröðun innstæðna víða um heim

Heimild: BIS (2018)



Skuldir og eigið fé KMB 9M 2022

CET1

AT1

Tier 2

MREL skuldabréf (SNP)

Almenn skuldabréf (SP) o.fl.

Ótryggðar innstæður

Tryggðar innstæður o.fl.

Sértryggð skuldabréf o.fl. % Efnahagur KMB Skuldir

0,6% 30.070 Skuldir við lánastofnanir og Seðlabanka

24,1% 1.145.192 Innlán frá viðskiptavinum - tryggð

28,3% 1.344.356 Innlán frá viðskiptavinum - ótryggð

0,9% 42.794 Afleiðusamningar og skortstöður

12,3% 583.806 Lántaka (ótryggð skuldabréf)

15,0% 711.068 Lántaka (tryggð skuldabréf)

0,9% 42.614 Skattskuldir

1,9% 89.498 Aðrar skuldir

1,4% 64.130 Víkjandi lántaka (T2)

0,5% 22.844 Víkjandi lántaka (AT1)

14,1% 671.314 Eigið fé

100,0% 4.747.686 Skuldir og eigið fé samtals



EUR skuldabréf útgefin af bönkum
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MREL skuldabréf í Evrópu

• Vegna krafna um undirskipan 
(subordination) til að uppfylla hluta 
MREL krafna, hefur verið mikið um 
útgáfu á MREL skuldabréfum hjá 
evrópskum bönkum

21

Heimild: European Banking AuthorityHeimild: ING



Skilaáætlanir og MREL í gildi frá vori 2022 fyrir stærstu bankana
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• Væntanleg löggjöf hér á landi – stefnt að lögfestingu á fyrri hluta árs 2023

• Með BRRD II koma fram kröfur um undirskipan (e. subordination) þ.e. að hluti 
MREL-kröfunnar eða hún jafnvel að öllu leyti, verði víkjandi á eftir almennum, 
ótryggðum kröfum

• Ef fyrirtæki uppfyllir samanlagða kröfu um eiginfjárauka en ekki þegar hún metin 
með hliðsjón af MREL-kröfum
• Tilkynningarskylda til skilavalds
• M-MDA reglur, þ.e. sjálfkrafa takmarkanir á arðgreiðslum, endurkaupum á eigin bréfum, 

kaupaukum konar úthlutunum

• Önnur viðurlög (stjórnsýslusektir) ef aðili uppfyllir ekki MREL-kröfu eða sýnir ekki 
fram á ráðstafanir til að mæta henni

Breytingar framundan: BRRD II



Takk fyrir!
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