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Skilaboð frá bankastjóra
Samfélagsleg ábyrgð snýst um heilbrigðan rekstur sem byggir
á góðum gildum og góðum viðskiptaháttum til hagsbóta, ekki ein
göngufyrir viðskiptavini og starfsmenn, heldur fyrir samfélagið í heild.
Íslandsbanki vill láta gott af sér leiða til samfélagsins og til komandi
kynslóða.
Á árinu 2013 hóf Íslandsbanki vinnu við að samræma stefnu um sam
félagslega ábyrgð bankans og að auka vitund innan bankans. Þessi
vinna endurspeglar áherslur bankans á samfélagslega ábyrgð sem er
nú hluti af stefnuáherslum hans.
Birna Einarsdóttir

Ábyrgur banki
Að vera ábyrgur banki er samtvinnað við rekstur bankans. Við erum með fjölda haghafa sem við
eigum í stöðugum og góðum samskiptum við. Allir starfsmenn bankans hafa tekið þátt í stefnumótun
tengdri samfélagslegri ábyrgð. Fyrsta skrefið fólst í að meta og yfirfara samfélagslega ábyrgð innan
bankans. Meðan á þessari vinnu stóð voru tekin fjöldi viðtala við aðila í framkvæmdastjórn, stjórn
bankans, útibússtjóra, starfsmenn ásamt forstöðumönnum með það að leiðarljósi að hafa yfirsýn yfir
þau atriði og stefnur sem eru nú þegar í vinnslu og að þróa skilgreiningu á samfélagslegri ábyrgð fyrir
Íslandsbanka. Skjöl bankans og ferlar voru skoðaðir, vinnustofur voru haldnar með stjórnendateymi
bankans og starfsmenn tóku þátt í könnuná áhuga og skoðunum á samfélagslegri ábyrgð. Skýrsla um
niðurstöðurnar var kynnt framkvæmdastjórn bankans í janúar 2014
Að tengja samfélagslega ábyrgð viðskiptum
Í febrúar 2014 ákvað stjórn bankans að samfélagsleg ábyrgð yrði ein af þremur stefnuáherslum
bankans. Á öðru skrefi var unnið með ráðgjöfum og stjórnendum að því að skilgreina áherslur og
framkvæmd sem munu skapa skuldbindingar bankans og stefnu í samfélaglegri ábyrgð. Helstu atriði
stefnunnar voru kynntar á stefnufundi bankans í mars 2014 þar sem starfsmenn fengu tækifæri til
þess að segja skoðun sína og taka þátt í að skilgreina og skapa stefnuna. Samtals tóku um 700 starfs
menn af 1.000 í vinnunni. Markmið okkar er að tengja samfélagslega ábyrgð við allar hliðar daglegrar
starfsemi bankans.
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Heilbrigður banki
Heilbrigður banki byggir á ströngu siðferði og metnaðarfullum rekstri sem er til hagsbóta fyrir við
skiptavini okkar, starfsfólk og samfélagið í heild og er það kjarninn í nálgun okkar. Við höfum skipt
heilbrigðum banka upp í fjórar meginstoðir:
• Ábyrgur rekstur – við leggjum áherslu á góða stjórnarhætti, hagkvæmni og áhættustýringu
• Ábyrgur vinnustaður – við endurspeglum fjölbreytileika, jafnrétti og tilgang fyrir alla starfsmenn
• Ábyrgt umhverfi – við leggjum áherslu á sjálfbærni og við mælum og lágmörkum vistspor okkar
• Ábyrgt samfélag – við viljum leggja okkar af mörkum við að gera samfélagið að betri stað til að
		 vinna og búa í
Á árinu 2014 munum við leggja áherslu á að innleiða stefnu okkar sem innifelur nýjar aðgerðir á sama
tíma og það hefur ákveðin markmið og mælanleika innan hvers flokks.
Okkar sýn er að heilbrigður banki byggi á sameiginlegum skilningi um að heilbrigður fjármálamarkaður
sé undirstaða góðs samfélags og mikilvægur fyrir sjálfbæran efnahag.
Innleiðing á stefnunni
Íslandsbanki tekur óhikað undir og styður sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samfélagslega ábyrgð
fyrirtækja; The Global Compact. Íslandsbanki er leiðandi fyrirtæki á Íslandi og einn af stærri vinnu
stöðum landsins og sem slíkur axlar bankinn heilshugar ábyrgðina sem fylgir því hlutverki. Um leið
leggur Íslandsbanki sig fram um að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Það er ekki nóg að setja saman
fallega stefnu um samfélagslega ábyrgð. Það verður að finna henni stað í starfsemi fyrirtækisins og
framfylgja henni þannig að ákvarðanir taki mið af stefnunni. Það er vandasamt verkefni sem við tökum
mjög alvarlega. Markmiðið er að gera aðeins betur á hverjum einasta degi.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka.
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Þetta er Íslandsbanki
Árið 2013 var gott ár hjá Íslandsbanka og má segja að við höfum
uppskorið árangur þeirra miklu og góðu vinnu sem starfsmenn á öllum
sviðum bankans hafa lagt af mörkum á undanförnum árum.
Sem samstilltur hópur 1.000 starfsmanna bjóðum við einstaklingum,
fyrirtækjum og fjárfestum alhliða fjármálaþjónstu. Íslandsbanki er
leiðandi fjármálafyrirtæki á Íslandi með 25-50% markaðshlutdeild.

Hagnaður eftir skatta

Arðsemi eigin fjár

Eigið fé

Af hagnaði eru 12,2 milljarðar
frá reglulegri starfsemi.

Lægri arðsemi eigin fjár skýrist að mestu leyti
af hærra eiginfé sem jókst um 14,4% milli ára.

Eigið fé var 167,3 milljarðar og hefur
meira en tvöfaldast frá stofnun árið 2008.

Appið

Fyrirtækjabanki

Útibú

Íslandsbanki var fyrsti bankinn á Íslandi til að
kynna til sögunnar app fyrir einstaklingsþjónustu
og hefur séð mikla aukningu í notkun farsíma
lausna frá upphafi 2011.

Í lok árs voru virkir notendur yfir 99 þúsund
eða 92% af viðskiptavinum okkur. Heimsóknir
á vefsíðuna aukast um 15% milli ára.

Þrjú útibú voru sameinuð á árinu 2013
og áfram er bankinn með hagkvæmasta
útibúanetið á Íslandi. Af 19 útibúum eru
10 á höfuðborgarsvæðinu og 9 utan þess.

Ný útlán

Skattar og gjöld

Viðurkenningar

Stöðug eftirspurn hefur verið eftir lánum
frá 2008. Af 100 milljörðum í nýjum lánum
voru 60 milljarðar á viðskiptabankasviði og
40 á fyrirtækjasviði.

Skattar og gjöld hafa aukist undanfarin ár.
Á þessu ári var aukningin 34% sem má að
hluta til rekja til hækkunar á sérstökum
bankaskatti.

Á árinu var bankinn valinn besti bankinn
á Íslandi af tímaritinu Euromoney og besti
eignastýringaraðilinn af tímaritinu World Finance.
Einnig var Íslandsbanki efstur í Ánægjuvoginni.

23,1 m.a.

500%

100 m.a.

14,7%

92%

12,4 m.a.

157%

19
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Lykiltölur ársins 2013
2013

2012

2011

2010

2009

14,7%

17,2%

1,5%

28,5%

30,4%

Arðsemi eigin fjár af reglulegri starfsemi
(eftir skatta)

7,8%

12,2%

12,1%

17,7%

29,9%

Vaxtamunur ( af heildareignum)

3,4%

4,1%

4,5%

5,0%

4,6%

58,5%

53,8%

50,0%

44,4%

36,0%

Hagnaður eftir skatta í milljörðum króna

23,1

23,4

1,9

29,4

24,0

Hagnaður af reglulegri starfsemi í
milljörðum króna

12,2

16,6

15,2

18,3

23,6

AFKOMA Arðsemi eigin fjár (eftir skatta)

Kostnaðarhlutfall

EIGIÐ FÉ Eigið fé í milljörðum kr.

167,3

147,7

123,7

121,5

92,1

Eiginfjárhlutfall A (Tier1)

25,1%

22,0%

19,1%

22,6%

15,6%

Eiginfjárhlutfall

28,4%

25,5%

22,6%

26,6%

19,8%

866,0

823,4

795,9

683,2

717,3

659,8

664,7

629,4

534,4

589,8

598,8

611,9

608,0

546,0

577,0

EFNAHAGS- Heildareignir í milljörðum kr.
REIKNINGUR Áhættuvegnar eignir í milljörðum króna
Heildarútlán í milljörðum kr.
Heildarinnlán í milljörðum kr.

519,0

509,4

525,8

423,4

478,8

Heildarinnlán/heildarútlán í %

86,7%

83,3%

86,5%

77,5%

83,0%

Í milljónum króna

2013

2012

2011

2010

2009

Hreinar vaxtatekjur

28.430

32.940

31.225

34.874

31.984

Hreinar þóknanatekjur

10.433

9.459

5.966

7.380

7.061

Hreinar fjármunatekjur

4.612

1.517

2.649

(910)

286

(2,423)

2.737

937

(963)

2.621

1.545

996

933

1.186

2.760

Rekstrartekjur samtals

42.597

47.649

41.710

41.567

44.712

Laun og launatengd gjöld

(13.361)

(13.080)

(10.531)

(9.207)

(8.036)

Annar rekstrarkostnaður

(12.190)

(11.509)

(9.339)

(8.659)

(7.404)

Stjórnunarkostnaður

(25.551)

(24.589)

(19.870)

(17.866)

(15.440)

0

(425)

(17.873)

0

0

Iðgjald í Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta

(1.016)

(1.055)

(965)

(607)

(673)

Bankaskattur

(2.321)

(858)

(682)

(221)

0

(28.888)

(26.927)

(39.390)

(18.694)

(16.113)

Hagnaður fyrir virðisbreytinga útlána og krafna

13.709

20.722

2.320

22.873

28.599

Virðisbreyting útlána og krafna

16.299

5.710

(1.220)

13.993

324

Hagnaður fyrir skatta

30.008

26.432

1.100

36.866

28.923

Tekjuskattur

(7.866)

(6.253)

(75)

(7.214)

(4.678)

927

3.239

841

(283)

(263)

Hagnaður

23.069

23.418

1.866

29.369

23.982

Hagnaður af reglulegri starfsemi

12.169

16.552

15.196

18.267

23.604

REKSTRARREIKNINGUR

Hreinn gengishagnaður (tap)
Aðrar rekstrartekjur

Virðisrýrnum viðskiptavildar

Rekstarkostnaður samtals

Hagnaður (tap) af aflagðri starfsemi
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Helstu viðburðir 2013
Desember
Fyrsta erlenda skuldabréfaútgáfan
að upphæð 500 milljóna SEK

» Íslandsbanki tekur þátt

Skráning N1
í Kauphöllina

í sambankaláni til norska
fyrirtækisins Havila
Shipping

» Mesta velta í hlutabréfum og skuldabréfum í

Kauphöllinni

Nóvember

VÍB hefur samstarf við BlackRock, stærsta
eignastýringaraðila í heimi

Nýtt netspjall sett í loftið

Október

» Ný lög um neytendalán sem auka upplýsingagjöf

gefur út þjóðhagspá

Fyrirtækjaráðgjöf sér um
skuldabréfaútgáfu fyrir Eik,
sem var stærsta útgáfan
frá árinu 2008

til viðskiptavina

» Ákveðið að Íslandsbanki
myndi sjá um skráningu Sjóvár
á markað

» Greining Íslandsbanka
Íslandsbanka
American Express®
kortið kynnt til sögunnar

September
VÍB og Íslandssjóðir stofna
Akur, nýjan fjárfestingasjóð með
fjárfestingagetu að upphæð
7,3 milljarða kr.

» Þrjú útibú sameinuð í eitt
á Höfðabakka en Íslandsbanki
er með hagkvæmasta
útibúanetið
»

Útgáfa skýrslu um íslenskan sjávarútveg

Júlí
Valinn besti
eignastýringaraðilinn af World
Finance Magazine

» Yfir 200 gestir sóttu Fjármálaþing

Ágúst
Metþáttaka var í Reykjavíkur maraþoni Íslandsbanka.
Yfir 14.000 tóku þátt og 72,5 milljónir söfnuðust og
runnu til 157 góðgerðarfélaga

Valinn besti bankinn á
Íslandi af Euromoney

Júní

Maí

Íslandsbanki fær staðfesta grunnlýsingu vegna útgáfu
skuldabréfa í erlendri mynt að upphæð 250 milljóna Bandaríkjadala

Íslandsbanki markar skýra stefnu á alþjóðavettvangi og
fókuserar á svæðið í kringum Norður Atlantshafið

Apríl
Mars

» Nýjungar í appinu sem gerðu kleift að framkvæma

» Íslandsbanki gefur út Áhættuskýrslu

Útgáfa skýrslu um sjávar
útveg í Norður Atlantshafi

í þriðja sin

millifærslur með þremur snertingum

» Álit á nýju frumvarpi um fiskveiðistjórnunarkerfið
Febrúar
Íslandsbanki hóf víxlaútgáfu, þá fyrstu
á Íslandi frá árinu 2008

» Íslandsbanki valinn til að
sjá um skuldabréfaútgáfu
Garðabæjar

Um 20 þúsund skilvísir viðskiptavinir
Íslandsbanka fengu 30% af
vaxtagreiðslum sínum á árinu 2012
endurgreiddar

» Skýrsla um fjárhagsstöðu
sveitarfélaga

Janúar
Nýjungar í
fyrirtækjabanka

Nýr séreignarsparnaður
FramtíðarAuður

Appið uppfært verulega
og fær góð viðbrögð
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Markmið 2013
Lækka hlutfall lána í fjárhagslegri
endurskipulagningu
Að hlutfall lána í endurskipulagningu verði 8% í lok árs 2013.

VIÐSKIPTI

UMHVERFI

Traust viðskiptavina bankans er mælt mánaðarlega af Capacent og
markmiðið er að vera yfir 5.0. Í lok árs 2013 var traustið 4.9.

Hlutfallið var 8,3% í lok árs 2013.

Leiðtogaþjálfun

Vinnustaðagreining

Stefnt er að því að allir stjórnendur bankans, 141 talsins,
hafi lokið þjálfuninni árið 2015.

Í lok árs 2013 var einkunnin 4,2. Sama markmið verður fyrir 2014.

Rafmagns- og vatnsnotkun

Sorpflokkun

Að hefja mælingar á notkun í útibúum á árinu 2013. Í lok árs var
eingöngu verið að mæla notkun í útibúinu á Suðurlandsbraut.
Markmiðið heldur áfram fyrir árið 2014.

Að hefja sorpflokkun í útibúum bankans á árinu 2013. Allir úrgangur er
flokkaður í höfuðstöðvum bankans og í útibúinu á Suðurlandsbraut. V
erið er að innleiða flokkun í fleiri útibúum. Markmiðið er að öll útibú flokki
úrgang í lok árs 2014.

Leiðtogaþjálfun fyrir stjórnendur hófst hjá bankanum í janúar 2013.
140 stjórnendur taka nú þátt í þjálfuninni í sex hópum.

MANNAUÐUR

Traust

Draga úr rafmagnsnotkun um að minnsta kosti 10 til 15%
á árunum 2013 til 2016. Þetta markmið er á áætlun.

Einkunn sem starfsmenn gefa mismunandi þáttum í vinnustaðagreiningu
á árinu 2013 verði yfir 4,20 en einkunnin er á bilinu 1-5.

Bílafloti Íslandsbanka

Pappír

Að 90% af bílaflota bankans verði umhverfisvæn á árinu 2014.
Á árinu 2013 voru 10 af 16 bílum bankans umhverfisvænir eða
um 63%.

Bankinn mun á árinu 2013 hætta útsendingu greiðsluseðla til
viðskiptavina. Þetta sparar útsendingu um 600.000 greiðsluseðla árlega.
Í júní á árinu 2013 var hætt að senda út greiðsluseðla á pappír.

Að allir hjólbarðar undir bílum í eigu bankans verði umhverfisvænir á
árinu 2014 til að draga úr sliti á malbiki og svifryksmengun.

Ný markmið fyrir 2014 - ný stefna í samfélagslegri ábyrgð
Á árinu verður ný stefna í samfélagslegri ábyrgð mótuð og kynnt og innleiðing hefst síðla árs 2014.
Stefnan verður samþykkt af stjórn bankans.

Þátttaka starfsmanna í samfélagslegri
ábyrgð
Ný stefna í samfélagslegri ábyrgð verður
kynnt og stefnan er að 80% af starfsmanna
Íslandsbanka þekki áherslur stefnunnar sam
kvæmt starfsmannakönnun.
Markmiðið er að auka þátttöku starfsmanna um
25% í verkefninu „Við bjóðum hjálparhönd” en
á árinu 2013 tóku um 100 starfsmenn þátt í því
verkefni.

Fjármálalæsi
Að auka fjölda fjármálanámskeiða sem eru
aðgengileg á netinu. Árið 2013 horfðu yfir 20
þúsund einstaklingar á fjármálafræðslu á netinu
og markmiðið er að auka þann fjölda um 25% á
árinu 2014.
Íslandsbanki í samfélaginu
Ný stefna um styrki og stuðning í samfélaginu
verður mótuð. Innleiðing hefst fyrir lok árs 2014.
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Samfélagslega ábyrgur banki
Íslandsbanki hefur í fimm ár verið aðili að alþjóðlegum sáttmála
Sameinuðu þjóðanna um samfélagslega ábyrgð, Global Compact.
Sáttmálinn er leiðarvísir að því hvernig fyrirtæki geta sýnt samfélags
lega ábyrgð í verki og er hvatning til góðra verka. Verkefni bankans
á þessu sviði eru byggð á stefnu sem nær til fjögurra lykilþátta; við
skipta, mannauðs, samfélags og umhverfis.

Fjórar meginstoðir samfélagslegrar ábyrgðar

Viðskipti

Umhverfi

Íslandsbanki leitast við að þjóna viðskiptavinum
sínum með því að hafa skýrt regluverk, veita
gagnlegar upplýsingar, auka gagnsæi og gæta
jafnræðis meðal viðskiptavina.

Íslandsbanki leggur höfuðáherslu á að vinna í takt við umhverfið og endurspeglast það í stjórnun og
fjárfestingum bankans.

Mannauður

Samfélagið

Markmið Íslandsbanka er að ráða, efla og
halda í hæfileikaríkt og ábyrgt starfsfólk.
Bankinn kappkostar að innan hans starfi jafnan
metnaðarfullur og fjölbreyttur hópur fólks með
mismunandi bakgrunn og reynslu.

Íslandsbanki leggur sitt af mörkum til að efla nærumhverfi sitt með því að styðja við félags-, menningarog íþróttastarf auk þess að styrkja nýsköpunar- og frumkvöðlaverkefni.

12

Íslandsbanki í samfélaginu — 2014

Ný stefna í samfélagslegri ábyrgð og innleiðing
Á árinu 2014 kemur Íslandsbanki til með að móta nýja stefnu í sam
félagslegri ábyrgð. Megin fókusinn er að samtvinna samfélagslega
ábyrgð í allar gjörðir hans, allt frá daglegum athöfnum til lána og fjár
festinga.

Hér má sjá vinnuferli stefnu í samfélagslegri ábyrgð:
Janúar 2014

Febrúar 2014

Apríl 2014

Október 2014

Verkáætlun samþykkt
af framkvæmdastjórn

Stjórn samþykkir að
samfélagsleg ábyrgð
verði ein af stefnu
áherslum bankans

Stýrihópur um
samfélagslega
ábyrgð komið á fót

Kynning á nýrri stefnu
í samfélagslegri ábyrgð

Nóvember 2013

Mars 2014

Ágúst 2014

Upplýsingum
safnað og viðtöl við
stjórnendur

Stefnuáherslur kynntar
fyrir stjórnendum í
leiðtogaþjálfun

Markmið fyrir
2015 skilgreind

Árlegur stefnumótunar
fundur með áherslu á
samfélagslega ábyrgð

Latabæjarhlaupið er mjög vinsælt
fjölskylduhlaup sem er haldið
samhliða Reykjavíkur maraþoni
Íslandsbanka en þúsundir barna og
foreldra taka þátt á hverju ári.

Íslandsbanki í samfélaginu — 2014

Viðskipti
Mikilvægasta samfélagsverkefni Íslandsbanka lítur að hlutverki
og grundvallarmarkmiðum hans. Það er að veita fjármagni til
fjárfestinga og uppbyggingar í íslensku atvinnulífi og starfa
með fyrirtækjum og einstaklingum að því að efla einkaframtak
og fyrirtækjarekstur. Íslandsbanki hefur lagt áherslu á að rækta
þetta hlutverk sitt af alúð og skynsemi.
Íslandsbanki leggur áherslu á góð samskipti við viðskiptavini,
gagnsæi og að allir hljóti jafna meðferð og aðgengi að upp
lýsingum. Einnig leggur bankinn áherslu á að veita viðskipta
vinum sínum góða þjónustu til að tryggja ánægju þeirra.
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Heilbrigður rekstur
Íslandsbanki býður alþjóðlega bankaþjónustu og er leiðandifjár
málafyrirtæki á Íslandi. Sem stór vinnustaður með breiðan hóp
viðskiptavina hefur bankinn sett í forgang að viðhalda góðu sambandi
við nærumhverfið og viðskiptavini.
Íslandsbanki legg
uráherslu á að bjóða framsýna, faglega og
jákvæða nálgun á öll viðfangsefni sín og trúir því að með þessi gildi
að leiðarljósi sé hægt að byggja ábyrgan, opinn og traustan banka
sem á frumkvæði í samfélaginu og því umhverfi sem hann starfar í.
Með skýra sýn um að vera númer eitt í þjónustu hefur Íslandsbanki tekist á við þær áskoranir sem
bankinn hefur staðið frammi fyrir á undanförnum árum með jákvæðum, faglegum og framsýnum
hætti. Stefna bankans er mörkuð með þremur stefnuáherslum, margföldum, einföldum og heildum.
Þessar áherslur er síðan studdar með skýrum mælanlegum markmiðum og eru innleiddar í gegnum
helstu verkefni.
Stefnupíramídi Íslandsbanka
Stefnu Íslandsbanka má sjá myndrænt í stefnupíramída bankans, en hann hefur verið í gildi frá 2009.
Stefnan hefur tekið smávægilegum breytingum á þessu tímabili en almennt er gert ráð fyrir að efstu
þrjú þrepin (hlutverk, gildi og framtíðarsýn) breytist sjaldan en neðstu tvö þrepin (markmið og lykilverk
efni) breytist árlega.

Stefnupíramídi Íslandsbanka

HLUTVERK
GILDI
FRAMTÍÐARSÝN
STEFNUÁHERSLUR
LYKILVERKEFNI

Íslandsbanki í samfélaginu — 2014
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Aftur til upprunans
Þegar Íslandsbanki var stofnaður 2008 stóð hann frammi fyrir miklum áskorunum. Ísland hafði farið í
gegnum kerfisbundið fall fjármálakerfisins. Enginn vissi hvað framtíðin bar í skauti sér, efnahagslega
og stjórnmálalega og ómögulegt var að spá um áhrif hrunsins á efnahag heimila og fyrirtækja. Það
traust sem hafði verið byggt upp á yfir 100 árum hvarf nánast á einni nóttu og viðskiptavinir voru reiðir
og óskuðu eftir aðgerðum. Til að stefnumótun bankans myndi verða árangursrík var nauðsynlegt að fá
virka þátttöku starfsmanna.
Íslandsbanki lagði mikla áherslu á að framkvæma fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja og
einstaklinga á sem faglegastan hátt til þess að viðhalda traustu sambandi við viðskiptavini bankans.
Bankinn lagði einnig mikla áherslu á að bæta innviði sína og að vinna í samræmi við góða stjórnar
hætti.Íslandsbanki hefur unnið í samræmi við stefnumótun sína og hefur tekist vel að endurvinna
traust viðskiptavina bankans. Traust á bankanum er mælt reglulega og mælist það hærra núna en
snemma árs 2008. Íslandsbanki er því í raun ólíkur fyrirrennara sínum að stærð, rekstri og stjórnar
háttum.
Sameiningar
Við viljum skapa ábyrga og sjálfbæra framtíð fyrir bankastarfsemi á Íslandi. Árið 2011 og 2012
tókum við virkan þátt í löngu tímabærum sameiningum á íslenskum fjármálamarkaði. Við höfum
einnig styrkt efnahagsreikninginn og aukið markaðshlutdeild með sameiningum við Byr, Kreditkort
og FramtíðarAuði. Okkar markmið er að reka hagkvæmasta útibúanet landsins og á sama tíma auka
markaðshlutdeild t.d. með aukinni áherslu á að selja núverandi viðskiptavinum okkur frekari lausnir og
styðja við kostnaðarhagræðingu.
Byggjum sjálfbæra framtíð
Með þessum mikilvægu skrefum byggjum við upp góðan grunn fyrir innri vöxt. Töluverð aukning í
markaðshlutdeild og breiður viðskiptavinagrunnur gefur okkur tækifæri að fjölga með skipulögðum
hætti snertiflötum við viðskiptavini okkar. Aukin áhersla verður lögð á það og hefur verkefnið hlotið
heitið heildum.Kjarni þeirrar stefnu er krosssala, þ.e. eiga meiri viðskipti við núverandi viðskiptavini
okkar en áður með því að nota greiningar, krosssöluferla og aðrar leiðir. Á sama tíma viljum við halda
áfram að ná fram samlegðaráhrifum og fókusera á kostnaðarhagræði og straumlínulaga reksturinn.
Alþjóðlega ætlar bankinn að útvíkka sérþekkingu sína í sjávarútvegi og orku í gegnum áherslu á
svæðið í kringum Norður Atlantshafið.

16

Íslandsbanki í samfélaginu — 2014

Stjórnarhættir
Góðir stjórnarhættir stuðla að bættum vinnubrögðum og samskipt
um sem auka traust milli hluthafa, stjórnar, stjórnenda, starfsmanna
og annarra hagsmunaaðila. Faglegur rammi um stjórnarhætti styrkir
innviði, skýrir ábyrgð og rennir þannig styrkari stoðum undir markmið
bankans.
Stjórnarhættir Íslandsbanka eru í samræmi við almennar leiðbeiningar um stjórnarhætti sem lúta
lögum og reglum og eftirliti opinberra stjórnvalda. Stjórnun og yfirráð yfir Íslandsbanka skiptast á milli
hluthafa, stjórnar og bankastjóra í samræmi við ytri lagaramma auk samþykkta bankans og annarra
tilmæla stjórnar.
Íslandsbanki hf. hefur fengið viðurkenningu frá Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti, Viðskiptaráði
Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Nasdaq OMX Iceland hf. sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum
stjórnarháttum.
Íslandsbanki er fyrirmyndarfyrirtæki í
góðum stjórnarháttum frá janúar 2014

Ákvarðanatökulykillinn
Eitt af lykilverkefnum Íslandsbanka á árinu 2012 laut að góðum stjórnarháttum. Verkefnið fólst í
því að gera ákvarðanatökulykil fyrir bankann með því að kortleggja allar meiriháttar ákvarðanir sem
hugsanlegt er að bankinn vilji grípa til við ákveðnar aðstæður. Þetta var gert til að stuðla að bættri
ákvarðanatöku og tryggja að ákvarðanir bankans uppfylli kröfur sem við eiga hverju sinni.
Aðferðafræði ákvarðanatöku
Til að uppfylla skuldbindingar bankans um góða stjórnarhætti hefur hann skilgreint eftirfarandi
aðferðafræði við töku meiriháttar ákvarðana. Ákvarðanir bankans þjóna hagsmunum bankans
og hagsmunaaðila hans í samræmi við gildandi lög, reglur, samþykktir bankans, stefnuskjöl og
samningsskyldur hans. Ákvarðanir eru teknar af aðilum (hluthöfum, stjórnarmönnum, yfirmönnum,
stjórnendum eða starfsmönnum), sem hæfastir eru til þess, með áhrifaríkum og skilvirkum hætti, m.t.t.
til starfsskyldna þeirra, ábyrgðar- og áhugasviðs, sérþekkingar, kunnáttu og aðgangs að viðeigandi
upplýsingum. Ákvarðanir eru teknar á grundvelli bestu fáanlegra upplýsinga í kjölfar tilhlýðilegrar
skoðunar. Ákvarðanatökulykillinn var formlega tekinn í notkun 1. nóvember 2012.

Íslandsbanki í samfélaginu — 2014
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Ákvarðanatökulykillinn skilgreinir eftirfarandi aðferðafræði við töku meiriháttar ákvarðana:
• Ákvarðanir bankans þjóna hagsmunum
bankans og hagsmunaaðila hans í
samræmi við gildandi lög, reglur,
samþykktir bankans, stefnuskjöl og
samningsskyldur hans.

• Ákvarðanir eru teknar af aðilum
(hluthöfum, stjórnarmönnum,
yfirmönnum, stjórnendum eða
starfsmönnum), sem hæfastir eru til
þess, með áhrifaríkum og skilvirkum
hætti, m.t.t. til starfsskyldna þeirra,
ábyrgðar- og áhugasviðs, sérþekkingar,
kunnáttu og aðgangs að viðeigandi
upplýsingum.

• Ákvarðanir eru teknar á grundvelli
bestu fáanlegra upplýsinga í kjölfar
tilhlýðilegrar skoðunar.

Skýr stefna um upplýsingagjöf
Íslandsbanki hefur markað sér formlega stefnu um upplýsingagjöf og
samskipti sem er samþykkt af stjórn bankans. Stefnan, sem er sam
kvæmt þriðju stoð Basel-reglnanna, útlistar meginreglur og ramma
um opinbera upplýsingagjöf og við ytri aðila. Höfuðáhersla hefur verið
lögð á að auka gagnsæi og bæta upplýsingagjöf í því augnamiði að
auka skilning á starfsemi bankans og ávinna sér traust.
Lögð er áhersla á að veita réttar, viðeigandi og fullnægjandi upplýsingar og að þær séu aðgengilegar
öllum viðeigandi hagsmunaaðilum. Upplýsingum um áhættu- og eiginfjárstýringu Íslandsbanka er
aðallega miðlað í áhættuskýrslu, ársskýrslu, árshlutauppgjörum og á kynningarfundum á vegum
bankans.
Verði verulegar breytingar á megináhættuþáttum utan hefðbundins birtingartíma upplýsinga getur
bankinn ákveðið að birta þessar upplýsingar oftar. Íslandsbanki getur undanskilið trúnaðarupplýsingar,
þ.e. upplýsingar sem bankanum er óheimilt að veita samkvæmt lögum og reglum.
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Áhættuskýrsla
Íslandsbanki gefur út áhættuskýrslu í þriðja sinn. Skýrslan inniheldur
ítarlegar upplýsingar um áhættumat á starfsemi bankans og áhættu
stýringu.
Markmið áhættuskýrslu Íslandsbanka er að veita markaðsaðilum og öðrum hagaðilum upplýsing
ar sem auka skilning á áhættuþáttum í rekstri bankans og eiginfjárstöðu hans og uppfylla um leið
lögbundnar kröfur um upplýsingagjöf. Í áhættuskýrslunni er að finna lykilupplýsingar um samsetningu
eigin fjár bankans og eiginfjárþörf en einnig um megináhættuþætti í starfseminni og áhættumats
ferlum. Að auki eru í skýrslunni heildstæðar upplýsingar um endurskipulagningu og endurútreikning á
lánasafni bankans, sem hefur verið eitt mikilvægasta verkefnið frá stofnun bankans árið 2008. Einnig
er fjallað um helstu laga- og reglugerðabreytingar sem snerta bankann sem og starfskjarastefnu
Íslandsbanka. Í árslok var áhættutaka bankans í samræmi við samþykktan áhættuvilja og öll skilyrði
laga og reglna voru uppfyllt.
Áhættuskýrsluna er hægt að finna á heimasíðu bankans:
www.islandsbanki.is/riskreport

Sverrir Örn Þorvaldsson,
framkvæmdastjóri
áhættustýringar.

„Íslandsbanki vinnur stöðugt að því að bæta innviði sína við stýr
ingu áhættu og mat á eiginfjárþörf, og veitir þessi skýrsla innsýn
í fjölmarga þætti í áhættumynstri og áhættustýringu bankans.
Skýrslan endurspeglar það gagnsæi sem Íslandsbanki leggur
áherslu á í störfum sínum. Áhætta í rekstri bankans hefur minnk
að á árinu 2013 vegna endurskipulagningar lánasafns og sterkari
eiginfjárstöðu auk þess sem lausafjárstaðan er góð og fjölbreytileiki
hefur aukist í fjármögnun bankans. Í lok árs 2013 uppfyllti bankinn
öll eigin viðmið sem og viðmið laga og reglna um áhættusnið.“

Íslandsbanki í samfélaginu — 2014
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Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjársvikum
Regluvarsla fylgist með og metur reglulega hæfi og skilvirkni ráðstaf
ana Íslandsbanka sem miða að því að bankinn, stjórn hans og starfs
menn starfi ávallt í samræmi við gildandi lög, reglugerðir og innri reglur
bankans og viðhafi ávallt heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Reglu
vörður Íslandsbanka er skipaður af bankastjóra og hefur sjálfstæða
stöðu í skipuriti bankans.

Áhættu tengda þeirri starfsemi
bankans sem regluvarsla hefur eftirlit
með er hægt að skilgreina sem hættu
á að viðurlögum sé beitt, bankinn
verði fyrir fjárhagstjóni eða að orðspor
bankans skaðist vegna þess að
viðeigandi lögum og reglugerðum
hefur ekki verið fylgt.
Regluvarsla í samstarfi við
innri endurskoðun framkvæmir
sérstakt hæfispróf sem lagt er
fyrir framkvæmdastjórn og
lykilstarfsmenn.

Innri endurskoðun
Innri endurskoðun veitir Íslandsbanka sjálfstæða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjafarþjónustu sem
ætlað er að vera virðisaukandi og bæta rekstur bankans. Innri endurskoðun hjálpar bankanum að meta
og bæta skilvirkni áhættustýringar, eftirlits og stjórnarhátta. Ennfremur leiðir innri endurskoðun innri
rannsóknir á meintu misferli í starfseminni.
Peningaþvætti
Íslandsbanki hefur skuldbundið sig til að leggja sitt af mörkum til að fyrirbyggja peningaþvætti og
fjármögnun hryðjuverka. Bankinn hefur sett sér reglur í þessu sambandi sem taka mið af tilmælum
frá Fjármálaeftirlitinu. Markmið þessara reglna er að leitast við að hindra að rekstur og starfsemi
Íslandsbanka verði notuð til að þvætta fjármuni eða til að fjármagna hryðjuverkastarfsemi. Samkvæmt
reglunum er óheimilt að framkvæma viðskipti eða stofna til samningssambands við viðskiptamann
fyrr en áreiðanleikakönnun hefur farið fram. Gera skal kröfu um að viðskiptamaður, sem þegar er í
viðskiptum, sanni á sér deili hafi hann ekki þegar gert það. Að auki viðhefur bankinn reglubundið eftirlit
með viðskiptum viðskiptamanna í því skyni að koma í veg fyrir að viðskiptasambönd verði notuð til
peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. Reglurnar gilda fyrir bankann, útibú hans og dóttur
félög. Öllum starfsmönnum er skylt að sækja fyrirlestur um peningaþvætti. Þá var rafrænt eftirlitskerfi,
Norkom, tekið upp árið 2009 sem hefur aukið öryggi bankans og dregið úr hættu á fjársvikum eða
misnotkun á kerfum bankans.
Rekstraráhætta
Bankinn styðst við skilgreiningu á rekstraráhættu í tilskipun Evrópusambandsins, þar sem rekstrar
áhætta er skilgreind sem „hættan á tapi sem er afleiðing af ófullnægjandi innri verkferlum, misbresti
á að verkferlum sé fylgt, starfsmönnum eða vegna ytri atburða í rekstrarumhverfi.“ Bankinn skilgreinir
lagalega áhættu, hlítingaráhættu og orðsporsáhættu sem hluta af rekstraráhættu. Í rekstraráhættu
stefnu bankans hefur stjórn hans skilgreint mörk fyrir viðunandi tap vegna rekstraráhættu og ef tap
innan ársfjórðungs fer yfir ákveðin mörk er tilkynnt um það sérstaklega til framkvæmdastjórnar og
stjórnar bankans ásamt því að áætlanir um hvernig draga megi úr áhættu eru kynntar. Bankinn hefur
innleitt aðferð til að skrásetja tap vegna rekstraráhættu og atburði sem hefðu getað valdið tapi. Atvik
sem hafa í för með sér tap sem er meira en 100.000 kr. og atburðir sem hefðu getað valdið verulegu
tapi eru skráð í vefkerfi og eru upplýsingarnar varðveittar í gagnagrunni bankans um tapsatvik vegna
rekstraráhættu. Gagnagrunnurinn geymir upplýsingar um allt markvert tap, flokkað samkvæmt
Basel II-skilgreiningum og eru gögn úr grunninum efniviður í skýrslur um rekstraráhættu til stjórnenda.
Gögn um tapsatvik eru einnig nauðsynleg fyrir þróun fullkomnari aðferða við mat á eiginfjárkröfum
vegna rekstraráhættu.
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Ábyrgar lánveitingar
Útlánastefna Íslandsbanka og verkferlar hafa það að markmiði að
tryggjaað allir viðskiptavinir fái sambærilega og sanngjarna afgreiðslu.
Íslandsbanki leggur áherslu á að viðskiptavinir hans séu ekki of skuld
settir með því að bjóða þeim vörur sérsniðnar að þeirra þörfum og að
leggja vandað mat á getu viðskiptavina til að standa við skuldbindingar
sínar.
Ný lög um neytendalán tóku gildi 1. nóvember og með þeim jókst upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja til
lántakenda. Einnig leggja lögin auknar skyldur á herðar lántaka um að veita ítarlegar upplýsingar um
fjárhagsstöðu sína þegar sótt er um lánafyrirgreiðslu.
Lögin byggja að hluta á tilskipun Evrópusambandsins sem er ætlað að tryggja samræmt lagaumhverfi
á Evrópska efnahagssvæðinu, stuðla að aukinni upplýsingagjöf og auðvelda neytendum samanburð á
lánskjörum.
Starfsmenn Íslandsbanka hafa yfirfarið og uppfært lánaferli í tengslum við ný lög um neytendalán.
Þetta hefur einnig aukið upplýsingagjöf til viðskiptavina og ber þeim að skila ítarlegra greiðslumati.

Stuðlað að auknum fjármálaskilningi
Íslandsbanki hefur stuðlað að auknum fjármálaskilningi á Íslandi meðal
annars með röð fræðslufunda og námskeiða. Það er bankanum mikil
vægt að viðskiptavinir hans geti tekið upplýstar ákvarðanir um fjármál
sín.
VÍB, eignastýringarþjónusta Íslandsbanka, hélt og tók þátt í 59 fræðslutengdum viðburðum árið 2013.
Í nafni Íslandsbanka voru haldin námskeið um húsnæðislán og fasteignamarkaðinn sem og notkun
Meniga, sem veitir yfirsýn yfir heimilisfjármálin og er hluta af Netbanka Íslandsbanka. Á undirsíðu
Íslandsbanka, Fjármálin þín, er hægt að nálgast ýmsar hagnýtar upplýsingar um fjármál. Þar má meðal
annars finna skýringar á fjárhagslegum hugtökum, greinar og yfirlit yfir þá þjónustu sem bankinn veitir.
VÍB leggur ríka áherslu á metnaðarfulla fræðslu um fjárfestingar og efnahagsmál. Árið 2013 sóttu um
3.000 gestir viðburði VÍB og yfir 21.000 fylgdust með beinum útsendingum og upptökum á vefnum.
Einföld og aðgengileg námskeið og fundir, sem og vel heppnað samstarf við hina ýmsu aðila hefur
skapað VÍB sérstöðu í fræðslustarfsemi. Fundir VÍB um skráningar fyrirtækja eru þeir einu þar sem
almenningi gefst færi á að spyrja forsvarsmenn fyrirtækjanna út í rekstur og framtíðarhorfur. Reglu
lega eru skrifaðar upplýsandi greinar og haldnir opnir fundir um fjármál við starfslok, meðal annars
með félögum eldri borgara víða um land. Samstarfi VÍB, Kauphallarinnar, NASKAR Investments og
FKA, Fjölbreytni á markaði, hefur verið afar vel tekið en markmið þess er að auka áhuga kvenna á
fjárfestingum. Loks leitar fjöldi grunn-, framhalds- og háskóla til VÍB á hverju ári vegna fræðslu til
nemenda og fer sá fjöldi vaxandi ár frá ári.
Á árinu 2013 komu yfir 3.000 gestir
á 59 atburði á vegum VÍB

Upptökur af námskeiðum bankans má finna á vefsíðu hans.
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Við bjóðum góða þjónustu
Án viðskiptavina sinna væri Íslandsbanki ekki til. Ánægðir viðskiptavinir
eru bankanum ómetanlegir en framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera
númer eitt í þjónustu. Ánægðir viðskiptavinir eru tryggir viðskiptavinir
og í því felst aukin arðsemi. Til að ná markmiði sínu um að vera númer
eitt í þjónustu eru eftirfarandi þættir mældir reglulega:gæði þjónust
unnar, þátttaka starfsmanna, frumkvæði starfsmanna og meðferð
kvartana viðskiptavina. Íslandsbanki leggur áherslu á að allir viðskipta
vinir, fái jafna og sanngjarna meðhöndlun.
Þjónustukannanir
Íslandsbanki hefur hafið kortlagningu á því hvaða þjónustu viðskiptavinir telja mikilvægasta og hefur
framkvæmt viðamiklar innri og ytri þjónustukannanir. Mælingar á Íslensku ánægjuvoginni hafa átt sér
stað síðustu 15 ár. Ánægjuvogin er samstarfsverkefni nokkurra Evrópuþjóða um mælingar á ánægju
viðskiptavina helstu fyrirtækja í nokkrum atvinnugreinum. Markmiðið er að gefa fyrirtækjum og neyt
endum aðgang að mælingum á ánægju viðskiptavina og þætti sem hafa áhrif á hana, s.s. ímynd og
mat á vöru- og þjónustugæðum sem og tryggð viðskiptavina. Íslandsbanki var í fyrsta sæti á árinu
2013 meðal fyrirtækja í bankastarfsemi á Íslandi. Kannanir Capacent Gallup sýna að mikill árangur
hefur náðst hjá bankanum í þjónustu við fyrirtæki. Íslandsbanki er álitinn veita bestu þjónustuna til
fyrirtækja og vera faglegastur auk þess sem flestir myndu leita til bankans vegna nýrra lánveitinga.
Netspjall
Árið 2013 setti Íslandsbanki netspjall í loftið sem gefur viðskiptavinum tækifæri á að ná sambandi við
þjónustufulltrúa í gegnum netið. Þetta var eðlileg þróun þar sem 92% viðskiptavina bankans nota nú
þegar þjónustu netbankans. Netspjallið er einnig liður í aukinni hagræðingu. Viðskiptavinir eru mjög
ánægðir með þessa auknu þjónustu og fer notendum netspjallsins fjölgandi.
Vefsíða Íslandsbanka er hönnuð og forrituð með jafnan aðgang allra að leiðarljósi. Ef vefsíður eru rétt
hannaðar og þróaðar hafa allir notendur jafnan aðgang til upplýsinga og notkunar.
Heyrnalausir geta séð myndbönd á vef Íslandsbanka þar sem þjónusta bankans er kynnt á táknmáli
og með texta.
Hádegisverður með viðskiptavinum
Til að ná því markmiði að vera númer eitt í þjónustu er nauðsynlegt að þekkja viðskiptavinina og þarfir
þeirra. Til þess að ná þessu markmiði komum við á fót verkefninu „hádegisverður með viðskiptavin
um“ þar sem bankastjórinn og framkvæmdastjórar hitta viðskiptavini og hlusta á þeirra sjónarmið.
Hádegisverðirnir hafa fengið góðar viðtökur og hafa reynst verðmætt innlegg í vöruþróun bankans.
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Frumkvöðlakrafturinn virkjaður
Íslandsbanki hefur stutt ötullega við nýsköpun í gegnum Frumkvöðla
sjóðinn, frumkvöðlanámskeið og frumkvöðlakeppni kvenna auk þess
að fjármagna Kvosina, nýsköpunarmiðstöð fyrir ungt athafnafólk.
Frumkvöðlasjóðurinn
Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka styrkir frumkvöðlaverkefni sem leggja áherslu á endurnýjanlega orku
og sjálfbæran sjávarútveg. Markmið sjóðsins er að hvetja til nýsköpunar og þróunar á ofangreindum
sviðum. Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka er mikilvægur vettvangur fyrir þróun framtíðarlausna
til sjálfbærrar nýtingar og verndunar náttúruauðlinda.
Sjóðurinn styrkir rannsóknir og styðst við sérfræðiþekkingu starfsfólks Íslandsbanka við val á verk
efnum. Tvær úthlutanir eru úr sjóðnum árlega en á árinu 2013 voru veittar samtals 17 milljónir til níu
mismunandi verkefna. Meðal þeirra sem hlutu styrk var Valorka sem virkjar orkuna í sjávarföllunum.
Marsýn hlaut einnig styrk til að þróa áfram upplýsingakerfi fyrir sæfarendur sem byggir á þrívíddar
líkaninu CODE. Markmiðið er að Frumkvöðlasjóðurinn muni úthluta 20 milljónum á árinu 2014.
Frumkvöðlakeppni fyrir konur
Íslandsbanki, FKA, Félag kvenna í atvinnulífinu og Opni háskólinn í Reykjavík hafa í tvö ár staðið fyrir
námskeiði fyrir frumkvöðla og frumkvöðlasamkeppni fyrir konur. Konurnar á námskeiðinu fá kennslu í
nýsköpun, stofnun fyrirtækja, stefnumótun, markaðsgreiningu, fjármálum og samningagerð. Konurnar
gera viðskiptaáætlanir á námskeiðinu sem síðar er metnar. Fimm eru svo valdar til að taka þátt í frum
kvöðlasamkeppninni þar sem besta áætlunin hlýtur tvær milljónir króna verðlaun frá Íslandsbanka. Um
70 konur með 55 viðskiptaáætlanir sóttu um að komast á námskeiðið í janúar 2013 en 35 konur með
26 áætlanir voru valdar.
Nýsköpunarmiðstöð fyrir frumkvöðla
Kvosinni, nýsköpunarmiðstöð fyrir frumkvöðla, var hleypt af stokkunum árið 2009 af Íslandsbanka
og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Í Kvosinni fá einstaklingar og hópar aðstöðu til að vinna að viðskipta
hugmyndum og stofna fyrirtæki, skrifstofuaðstöðu gegn lágri þóknun, skapandi umhverfi og öflugt
tengslanet. Sérfræðingar Impru frá Nýsköpunarmiðstöðinni bjóða einnig faglega leiðsögn.
Íslandsbanki leggur til húsnæði og aðgang að þjónustu en miðstöðin er í byggingu útibús bankans í
miðbæ Reykjavíkur. 91 fyrirtæki hefur nýtt aðstöðu Kvosarinnar frá stofnun.

Á árinu 2013 voru 17 milljónum
úthlutað til níu mismunandi
verkefna úr Frumkvöðlasjóðnum
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Jarðhiti og sjávarfang
Sjávarútvegur hefur verið mikilvægur þáttur í starfsemi Íslandsbanka
allt frá stofnun hans árið 1904. Til að nýta arfleiðina til fulls hefur
Íslandsbanki þróað og viðhaldið öflugri sérfræðiþekkingu á greininni.
Í gegnum tíðina hafa mörg af stærstu og öflugustu íslensku sjávarút
vegsfyrirtækjunum verið traustir viðskiptavinir bankans.
Mörg alþjóðleg fyrirtæki í greininni hafa einnig átt í viðskiptum við Íslandsbanka. Íslandsbanki og for
verar hans hafa safnað saman mikilli reynslu og þekkingu þegar kemur að endurnýjanlegri orku.
Bankinn hefur byggt á þeirri árangursríku sögu sem Íslendingar geta státað af þegar kemur að nýtingu
bæði jarðvarma og vatnsafls. Nú nýverið hefur Íslandsbanki verið að rannsaka og greina þróun þessara
mála á N-Atlantshafssvæðinu. Um er að ræða mörg áhugaverð tækifæri fyrir Ísland og íslenskt efna
hagslíf. Sérfræðingar bankans búa yfir mikilli reynslu á þessu sviði og munu einbeita sér að því að setja
fram sjálfbærar viðskiptalegar lausnir sem gagnast munu hinu alþjóðlega samfélagi.

Útgefnar skýrslur um markaðsrannsóknir
Fyrirtækjasvið leggur áherslu á að aðgreina sig frá samkeppnis
aðilum með því að hafa framúrskarandi þekkingu á þörfum og rekstri
viðskiptavina ásamt reynslumiklu starfsfólki.
Íslandsbanki gefur út sérstakar skýrslur um sjávarútveg og orku. Árið 2013 var engin undantekning og
voru birtar nýjar skýrslur um íslenskan sjávarútveg, sjávarútveg í Norður Ameríku og um afkomu sveit
arfélaganna. Á árinu 2014 er gert ráð fyrir útgáfu tveggja skýrslna.

Á árinu 2013 voru kynntar tvær
nýjar skýrslur um sjávarútveg og
kynntar fyrir hagaðilum í
sjávarútvegi
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Upplýsingaöryggi
Íslandsbanki trúir því að upplýsingaöryggi leiki mikilvægt hlutverk í
bankarekstri. Til að stjórna upplýsingaöryggi bankans er stefna um
upplýsingaöryggi til staðar sem framkvæmdastjórn hefur samþykkt.
Stefnan tryggir að tæknilegt og rekstrarlegt upplýsingaöryggi sé til
staðar hjá Íslandsbanka.
Íslandsbanki vinnur eftir ISO 27001 þegar kemur að upplýsingaöryggi. Íslandsbanki hefur ekki sóst
eftir vottun á ISO staðlinum. Það eru ýmsar aðrar kvaðir settar á eftirlitsskylda aðila og þar að leiðandi
er farið eftir leiðbeinandi tilmælum FME nr. 1/2012 um rekstur upplýsingakerfa. Einnig er Íslandsbanki
að vinna að því að fá vottun í PCI-DSS sem er staðall til þess að tryggja örugga varðveislu greiðslu
kortaupplýsinga. Upplýsinga- og netöryggi er stór þáttur í PCI-DSS staðlinum. Bankinn nýtir sér
stýringar úr öðrum öryggisumgjörðum eins og SANS og OWASP. Í bankanum er öflugt gæðakerfi og
gæðahandbók sem byggir á ISO 9001. Bankinn nýtir utanaðkomandi aðila til að aðstoða við net- og
upplýsingaöryggi. Innri og ytri endurskoðendur taka út tölvuöryggi árlega. Einnig eru framkvæmdar
vélrænar veikleikaskannanir vikulega og ytri öryggissérfæðingar fengnir til þess að reyna að komast
framhjá öryggisvörnum bankans eins oft og þurfa þykir. Þegar bankinn setur á markað nýja vöru t.a.m.
netbanki í farsíma þá eru fengnir ytri öryggissérfræðingar til þess að taka hana út áður en hún er gerð
aðgengileg viðskiptavinum til viðbótar þeim prófunum sem starfsfólk framkvæmir. Mikið er lagt upp
úr öryggisvitund starfsmanna og er það gert með kynningum hjá öllum einingum bankans ásamt
öryggisviku sem er haldin árlega og m.a. fengnir utanaðkomandi aðilar til þess að halda kynningar og
námskeið fyrir starfsmenn. Rekstraráhætta bankans vinnur að rekstrarsamfelluáætlunum með eining
um bankans. Að auki eru framkvæmd áhrifa- og áhættumöt fyrir upplýsingakerfi bankans.
Öryggisvika
Á hverju ári er ein vika tileinkuð atriðum sem varða upplýsingaöryggi og öryggi á vinnustað. Fjöldi
námskeiða er í öryggisvikunni með fókus á öryggi og önnur tengd mál. Einnig er vakin athygli á mikil
vægi öryggis, bæði með myndböndum og greinum á innra netinu og með annarri fræðslu.
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Samskipti á samfélagsmiðlum
Íslandsbanki leggur áherslu á opin samskipti við viðskiptavini sína.
Mikilvægur hluti af þeirri stefnu bankans er virk þátttaka á samfélags
miðlum.
Íslandsbanki hefur trú á því að samfélagsmiðlar sé góður vettvangur til að skapa samfélag þar sem
haghafar bankans og aðrir geta komið skilaboðum á framfæri. Íslandsbanki á samskipti við viðskipta
vini í gegnum Facebook, Twitter, Instagram og Flickr og þau aukast dag frá degi. Bankinn á um 15.500
vini á Facebook en 11 útibú og VÍB eru með Facebooksíðu.Viðskiptavinir hafa nýtt þennan vettvang
til að spyrja spurninga og tjá skoðanir sínar. Bankinn fagnar þessari opnu umræðu og einsetur sér að
bregðast við fyrirspurnum eins fljótt og auðið er. Íslandsbanki og VÍB eru með nærri 700 fylgjendur á
Twitter, flesta af öllum bönkum á Íslandi. Efni frá Íslandsbanka fékk 35 milljónir birtinga á Facebook og
Twitter á árinu 2013.

Facebook
Aldur og kyn

44%
Karlar

Twitter

56%

72%

Konur

Karlar

12-17

239.3 þ. / 261.4 þ.

12-20

18-24

345.1 þ. / 357.3 þ.

18-24

25-34

164.4 þ. / 210.8 þ.

25-34

35-44

45.0 þ. / 102.7 þ.

35-44

45-54

29.7 þ. / 67.3 þ.

45-54

28%
Konur

55+

55+

Facebook
Aldur og kyn

51%
Karlar

49%
Konur

13-17

104.3 þ. / 101.1 þ.

18-24

532.7 þ. / 397.6 þ.

25-34

670.4 þ./ 547.5 þ.

35-44

451.3 þ. / 445.5 þ.

45-54

310.5 þ. / 386.4 þ.

55+

295.8 þ. / 423.2 þ.
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Mannauður
Ánægðir og áhugasamir starfsmenn eru grunnurinn að góðri
þjónustu, ánægðum viðskiptavinum, jákvæðri ímynd og á end
anum, góðri fjárhagslegri afkomu. Bankinn kappkostar að inn
an hans starfi jafnan metnaðarfullur og fjölbreyttur hópur fólks
með mismunandi bakgrunn og reynslu. Þannig er bankinn bet
urí stakk búinn til að takast á við ólíkar þarfir viðskiptavina og
veita framúrskarandi þjónustu.
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Fólkið okkar
Alls starfa um 1.056 starfsmenn hjá bankanum, þar af eru 66% konur.
Aldursdreifing starfsmanna er góð og meðalstarfsreynsla um 11 ár.
Meirihluti starfsmanna er með háskólamenntun eða 62%. Í kjölfar
samruna á árinu 2011 og 2012 hefur bankinn lagt áherslu á að ná
fram stærðarhagkvæmni og að auka framleiðni. Þar af leiðandi hefur
starfsmönnum fækkað um 6% síðan 2012. Starfsmannaveltan hefur
að mestu átt sér stað með náttúrulegum ástæðum, innanhúss
færslum, og með lágmarks uppsögnum.
Fólkið okkar
Starfsmenn bankans tóku sjálfir þátt í að móta siðareglur Íslandsbanka. Þeim er ætlað að stuðla að
góðum starfs- og viðskiptaháttum, auknu trausti í garð bankans og góðu orðspori. Reglurnar fjalla um
mikilvægi þess að jafnræðis meðal viðskiptavina sé gætt, unnið sé af fagmennsku og trúnaður virtur.
Það eru einnig starfsreglur í bankanum sem kveða á um almennar skyldur starfsmanna Íslandsbanka.
Starfsreglunum er ætlað að styðja við siðareglurnar. Starfsreglur ná yfir háttsemi starfsmanna, ráð
stafanir til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra, þagnarskyldu, upplýsingagjöf og meðhöndlun
á kvörtunum viðskiptavina.
Siða- og starfsreglurnar gilda um alla starfsemi, starfsmenn og stjórnendur Íslandsbanka auk verktaka
sem vinna fyrir bankann. Regluvarslan hefur haldið námskeið þar sem reglurnar eru kynntar. Öllum
starfsmönnum er skylt að sækja þessi námskeið en um 79% allra starfsmanna hafa nú þegar gert það.
Auk þess ber starfsmönnum að undirrita yfirlýsingu þar sem fram kemur að þeir hafi lesið innihald
reglnanna og að þeir muni fylgja þeim. Reglurnar gilda um alla starfsmenn án tillits til þess hvort þeir
hafi undirritað yfirlýsinguna. Reglurnar eru aðgengilegar á innra neti bankans.

Kynjaskipting í nýráðningum

57%
Karlar

43%
Konur
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Markmið
Á árinu 2013 var lögð sérstök áhersla á stjórnendaþjálfun hjá Íslandsbanka og víðfeðm stjórnenda
þjálfun var innleidd á árinu. Helsta markmiðið með verkefninu er að kynna nýja sýn á leiðtogahlutverkið
og fá stjórnendur til að setja sér persónuleg markmið í stjórnun . Þjálfunin er samansett úr fyrirlestrum,
vinnustofum, einstaklingsþjálfun og er mikil áhersla lögð á heilsu og vellíðan. Stjórnendur munu fá
ýmsa mælikvarða til að leggja mat á eigin styrkleika og veikleika. Einnig er unnið með leiðtogahæfileika
með áherslu á hvatningu, orkustjórnun, að leiða með góðu fordæmi, breytingastjórnun og að koma
hlutunum í framkvæmd. Þjálfunin stendur yfir í heilt ár og í lok ársins verður stjórnandinn metinn af
undirmönnum sínum. Markmið Íslandsbanka er að árið 2015 munu allir 141 stjórnendur bankans
hafa lokið þessari þjálfun.
Mannauður
Ánægðir og (helgaðir) starfsmenn eru grunnurinn að góðri þjónustu, ánægðum viðskiptavinum,
jákvæðri ímynd og á endanum, góðri fjárhagslegri afkomu. Bankinn kappkostar að innan hans starfi
jafnan metnaðarfullur og fjölbreyttur hópur fólks með mismunandi bakgrunn og reynslu. Þannig
er bankinn betur í stakk búinn til að takast á við ólíkar þarfir viðskiptavina og veita framúrskarandi
þjónustu.
Íslandsbanki leggur áherslu á að hafa metnaðargjarnt starfsfólk með mismunandi bakgrunn og
reynslu.Með þær áherslur er bankinn betur í stakk búinn til að uppfylla mismunandi þarfir viðskipta
vina sinna og að bjóða framúrskarnandi þjónustu. Ánægja og vellíðan starfsfólks er ekki síður mikilvæg
og mannauðsstefnan er byggð á opnum, hreinskiptum og uppbyggjandi samskiptum á öllum sviðum.
Áhersla á endurgjöf
Bankinn leggur mikla áherslu á innri samskipti. Við trúum því að allir geti átt þátt í að skapa árangurs
miðaða vinnustaðamenningu sem endurspegla gildin okkar sem eru jákvæðni, framsýni og fagleg og
styðja við framtíðarsýn bankans að vera # 1 í þjónustu.
Kjarninn í mikilvægi endurgjafar er árleg vinnustaðagreining, innri þjónustukannanir, árleg frammi
stöðuviðtöl og stefnufundur. Starfsmannafundir eru haldnir ársfjórðungslega til að kynna afkomu
bankans og stefnumótun. Starfsfólk er einnig hvatt til að tjá skoðanir sínar á innra neti bankans með
athugasemdum.
Frammistöðuviðtöl eru framkvæmd reglulega og eru kjörinn vettvangur til að fá markvissa endurgjöf á
mikilvæga hæfnisþætti og fara yfir skammtíma og langtíma markmið. Einnig eru frammistöðusamtölin
mikilvæg til þess að koma auga á styrkleika starfsmanna ogvirkja þá ennfrekar til að mæta áskorunum
framtíðarinnar.
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Tækifæri til að læra og þróast
Íslandsbanki býður starfsmönnum sínum upp á metnaðarfulla fræðsludagskrá og leggur áherslu á
miðlun þekkingar milli starfsmanna og ólíkra sviða innan bankans. Hver starfsmaður sótti að meðaltali
fjögur námskeið á árinu 2013.
Sterkir stjórnendur
Samkvæmt vinnustaðagreiningu2013 hafa stjórnendur bankans mikla stjórnunarhæfileika. Árs leið
togaþjálfun hefur verið innleidd og hafa 120 stjórnendur tekið þátt hingað til. Stjórnendaþjálfunin sem
endar á vormánuðum 2014 býður fjölbreytta leiðtogaþjálfun með sérstaka áherslu á orkustjórnunar,
markmiðasetningu, markþjálfun, teymisvinnu, stefnu og framkvæmd.

Orkustjórnun
Á árinu 2013 innleiddi bankinn nýja hugmyndafræði kallaða Orkustjórnun sem er
leið til að auka afköst starfsfólks og skapa betri lífsgæði fyrir starfsmenn almennt.
Fyrsta skrefið er að átta sig á nauðsyn þess að endurhlaða líkamlega orku, viðhalda
tilfinningalegu jafnvægi og skerpa einbeitingu.
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Fjöldi námskeiða og fyrirlestra hafa verið haldnir um viðfangsefnið og um í kringum
100 starfsmenn hafa tekið þátt í heilstæðri orkustjórnunar þjálfun.
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Umhverfismál
Áhugi bankans á umhverfismálum endurspeglast í þeim verk
efnum sem Íslandsbanki leggur áherslu á. Bankinn hefur ein
beitt sér að og fjárfest í endurnýjanlegri orku og sjálfbærum
fiskveiðum.
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Umhverfisvænn banki
Íslandsbanki hefur það sem forgangsverkefni að vinna í samhljómi
við náttúruna og hvetur til varfærinnar nálgunar þegar kemur að
umhverfismálum. Í daglegum rekstri bankans hafa verið tekin mörg
skref til að tryggja að hann sé eins umhverfisvænn og frekast má verða.
Íslandsbanki er einn af stofnendum Íslenska sjávarklasans og Íslenska
jarðvarmaklasans. Sérfræðingateymi Íslandsbanka á sviði orku og
sjávarútvegs á að baki áratuga reynslu á þessum sviðum. Þessi mikla
reynsla nýtist viðskiptavinum bankans vel hvort sem er innanlands eða
utan og jafnt við greiningar á viðfangsefnum eða við leit að viðskipta
lausnum.
Bankinn leitar sífellt leiða til að draga úr mengun og orkunotkun og tekur þannig undir hvers konar
umhverfisvænar lausnir. Vilji Íslandsbanka til að draga úr áhrifum á umhverfi sitt birtist í eftirfarandi
þáttum:
Endurvinnsla
Árlega falla til um hundrað tonn af sorpi hjá Íslandsbanka. Nýlega var hafin flokkun á öllu sorpi sem
fellur til í mötuneytum bankans og hefur sorpflokkun verið tekin upp á Kirkjusandi, Lynghálsi og Suður
landsbraut.
Átak var gert innan höfuðstöðva með að flokka sorp og var stefnt að því að lífrænn úrgangur á móti
almennu sorpi yrði að minnsta kosti 30%. Árangurinn er mun betri og má nefna sem dæmi að frá
Kirkjusandi var almennt sorp á fyrsta ársfjórðungi 10.080 kg en á þriðja ársfjórðungi var magnið komið
niður í 3.380 kg. Lífrænt sorp var á fyrsta ársfjórðungi 0 kg en á þriðja ársfjórðungi 6.610 kg. Hlutfall
lífræns úrgangs af heildarmagninu er því um 2/3.

66%
minni pappírsnotkun
hjá bankanum

Skógurinn lifi
Íslandsbanki innleiddi nýtt fyrirkomulag í pappírsstjórnun í öllum deildum í febrúar 2009. Þetta
fyrirkomulag hefur reynst afar vel og hefur dregið úr pappírsnotkun hjá starfsmönnum bankans um
66% á tímabilinu. Samtals hefur pappírsnotkun á þessum tíma dregist saman um 74 tonn. Einnig
hefur hlutfall litaprentunar dregist mikið saman eftir innleiðinguna. Hlutfallið var í ársbyrjun 2009 um
25%. Nú er hlutfall litaprentunar komið niður í 5–7%. Enn eitt skrefið sem bankinn tók á þessari braut
var í árslok 2010. Þá var hætt að prenta ársyfirlit reikninga sem send voru til viðskiptavina.
Þann 1. júlí 2013 hætti Íslandsbanki að senda út prentaða greiðsluseðla til viðskiptavina.
Greiðsluseðlarnir eru þess í stað aðgengilegir í heimabanka. Um það bil 46 þúsund greiðsluseðlar
voru sendir út mánaðarlega. Á ári sparast útsendingar á 600 þúsund bréfum til viðskiptavina sparast
þannig um 40 milljónir á ári. Íslandsbanki heldur áfram að draga úr prentun og að leggja áherslu á
rafræn gögn og gagnaskil.
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Íslandsbanki hefur fjárfest í orkuspar
andi lausn frá íslenska frumkvöðlafyrir
tækinu ReMake Electrics. Fyrirtækið
hefur hannað rafskynjara og hugbúnað
sem safnar upplýsingum um raforku
notkun með það fyrir augum að draga
úr orkunotkun. Lausnin var fyrst sett upp
á Suðurlandsbraut snemma á þessu
ári.
Starfsmenn bankans geta nú fylgst með
orkunotkun á sérstakri vefsíðu og nálg
ast upplýsingar um orkunotkun ólíkra
deilda. Upplýsingarnar eru skoðaðar og
settar fram tillögur um hvernig draga
megi enn frekar úr orkunotkun. Á þessu
ári verða gerðar prófanir sem miða að
því að kanna hvernig ólíkar aðgerðir
innan bankans hafa áhrif á orkunotkun.
Íslandsbanki hefur sett sér það markmið
að draga úr orkunotkun um að lágmarki
10–15% á árunum 2013–2016.

Gagnaeyðing
Hjá Íslandsbanka er pappír ekki fargað eins og öðru sorpi. Honum er eytt sérstaklega. Miklu magni af
gögnum var eytt í tengslum við sameininguna við Byr árið 2012.
Dregið úr orkunotkun
Bankinn leggur mikla áherslu á að draga úr orkunotkun. Þannig tókst að fækka fjölda prentara í notkun
úr 650 niður í 218 árið 2009. Þessi mikli samdráttur leiddi af sér umtalsverðan orkusparnað. Saman
lagður orkusparnaður vegna þessa er um 300 kWh
Raforkumælingar hófust í mars 2013. Í maí og júní voru gerðar breytingar á forritun raka- og loft
ræstikerfis. Slökkt var á rakatækjum á kvöldin og um helgar og einnig var hægt að draga verulega á
loftræstiblásurum á kvöldin og um helgar. Frekari hugmyndir til að draga úr raforkunotkun hafa verið
uppi á borðum. Ýmsar hugmyndir hafa kviknað t.d. mætti hugsanlega minnka raforkunotkun utan
vinnutíma með því að slökkva á tölvubúnaði og minnka lýsingu.
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Dregið úr sóun
Íslandsbanki hefur það að markmiði að draga úr sóun. T.d. gaf Íslandsbanki Landspítalanum 230
símatæki á árinu 2013. Einnig er leitað leiða til að koma tölvum og öðrum skrifstofubúnaði sem hætt
er að nota í góðar þarfir.
Bílafloti Íslandsbanka
Íslandsbanki á og rekur 16 bíla fyrir daglegan rekstur. Bankinn hefur sett sér markmið um að hafa betri
stjórn á umhverfislegum þáttum sem bílaflotinn veldur. Markmiðið er að á árinu 2014 verði 90% af
bílaflota bankans umhverfisvænn Í lok ársins 2013 voru 10 af 16 bílum umhverfisvænir eða 63%.

Íslandsbanki gaf Landspítalanum
230 símtæki

Fjöldi bifreiða Fjöldi bifreiða
2012
2013

Fjöldi ekinna
km 2012

Fjöldi ekinna
km 2013

Bensín/olía
2013

Fyrirtækjasvið

2

1

21.900

3.600

102.800

Lögfræðiinnheimta

2

2

38.000

27.500

796.000

Rekstrardeild

12

11

166.000

147.700

4.000.000

Tækniþjónusta

0

2

15.200

446.764

16

16

194.000

5.347.764

227.900

Samfélagið
Það er ábyrgðarhlutverk að starfa í sátt við samfélag sitt.
Íslandsbanki og forverar hans hafa frá upphafi lagt sitt af mörk
um til að efla nærumhverfi sitt með því að styðja við fjölbreytt
starf á sviði menningar, íþrótta og félagsmála, auk þess að
styrkja nýsköpunar- og frumkvöðlaverkefni. Verkefni bankans í
samfélagslegum málefnum byggjast á stefnu Íslandsbanka um
samfélagslega ábyrgð sem nær til fjögurra lykilþátta; viðskipta,
mannauðs, samfélags og umhverfis

Stuðningur við nýsköpun
Íslandsbanki trúir því að nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi spili
lykilhlutverk í heilbrigðu efnahagskerfi og leggur þess vegna
áherslu á aðgerðir sem miða að því að styðja við nýsköpun og
frumkvöðla á Íslandi.
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Samfélagið
Íslandsbanki skipar mikilvægt hlutverk í samfélaginu, bæði sem vinnu
staður og hreyfiafl í atvinnulífinu. Íslandsbanki er góður samfélags
þegn og skuldbinding gagnvart samfélaginu spannar allt frá styrkjum
til sjálfboðaliða.
Reykjavíkurmaraþon – hlaupið til góðs
Íslandsbanki hefur verið aðalbakhjarl Reykjavíkurmaraþonsins frá árinu 1997. Árið 2013 var metþátt
taka í hlaupinu, en þá skráðu sig rúmlega 14.200 einstaklingar til leiks. Alls tóku liðlega 400 starfs
menn Íslandsbanka þátt í hlaupinu og höfðu þeir aldrei verið fleiri. Hlaupið hefur áunnið sér fastan sess
meðal þjóðarinnar, en fyrsta árið sem það fór fram 1984 hlupu 214 einstaklingar í fjórum vegalengdum.
Mikilvægasti þáttur Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka er áheitasöfnun hlauparanna sjálfra til styrktar
góðgerðarmálum. Árið 2013 söfnuðu hlaupararnir 72,5 milljónum króna sem runnu óskiptar til 148
góðgerðarfélaga um allt land.
Hjálparhönd
Íslandsbanki er einn stærsti vinnustaður landsins og hefur fjölmörg tækifæri til að móta og hafa áhrif á
samfélagið á jákvæðan hátt. Eitt af markmiðum síðasta árs var að hefja verkefnið „Við bjóðum hjálpar
hönd“. Þar býður Íslandsbanki starfsmönnum sínum að leggja sitt af mörkum til góðgerðarmála.
Starfsmenn bankans geta varið einum vinnudegi á ári í þágu góðs málefnis og velja sér sjálfir
það málefni sem þeir vilja veita liðsinni. Um er að ræða sjálfboðaliðastörf fyrir góðgerðarfélög, mann
úðarsamtök, björgunarsveitir og ýmis önnur þörf málefni.
Um 100 starfsmann bankans veittu hjálparhönd á árinu 2013 og létu gott af sér leiða í yfir 500
vinnustundir. Starfsmenn hafa unnið fjölbreytt störf fyrir góð málefni, m.a. við hreinsun almenn
ingssvæða, gróðursetningu, aðstoð við heimilislausa og bjóða sérþekkingu sína til góðgerðarfélaga.
Verkefnið hefur stuðlað að aukinni liðsheild og samfélagsvitund meðal starfsmanna.

Yfir 100 starfsmenn tóku þátt í Við
bjóðum hjálparhönd á árinu 2013
og léti gott af sér leiða í meira en
500 klukkutíma.

Við látum gott af okkur leiða
Íslandsbanki vill hafa jákvæð áhrif á samfélagið með stuðningi við mis
munandi samfélagsleg, menningarleg og lýðheilsu verkefni og á sama
tíma hvetja til nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi.
Á árinu 2013 styrkti bankinn mismunandi verkefni fyrir yfir 200
milljónir.

ÍÞRÓTTIR
Íslandsbanki tekur virkan þátt í samfélaginu sem hann
starfar í og styrkir veglega fjölda íþróttafélaga um allt
land.

14.000
REYKJAVÍKURMARAÞON ÍSLANDSBANKA

hlauparar tóku þátt 2013

Þegar maraþonið
var haldið í fyrsta skipti
árið 1984 voru aðeins

214

2013

Yfir

Íþróttafélög og
aðrir styrkþegar:

Vilborg Arna Gissurardóttir
Afrekskvennasjóður Íslandsbanka

þátttakendur

72,5 milljónir
söfnuðust með
áheitum á

157góðgerðarfélög

Landssamband hestamanna

Skíðafélag Ísafjarðar FOSSAVATNSGANGAN
Skíðafélag Akureyrar Ungmennafélag Selfoss
Hlaupahátíðin Óshlíð & Vesturgatan

Forskot – Afrekssjóður kylfinga

Íslandsbankamótaröðin » barna- og unglingamótaröð í golfi

Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar

»

MENNING

»

Íslandsbanki hefur trú á að lifandi menning sé mikilvægur
hluti samfélagslegrar þróunar sem auðgi líf fólks og skapi
sameininlegan arf.

Verðlaunin eru veitt þeim einstaklingum sem hafa
með sérstökum hætti unnið íslenskri tungu gagn
í ræðu eða riti, með skáldskap, fræðistörfum eða
kennslu og stuðlaða að eflingu hennar, framgangi
eða miðlun til nýrrar kynslóðar.

»

Íslandsbanki og Borgarleikhúsið hafa
frá upphafi bankans átt farsælt og
gott samstarf. Íslandsbanki er einn af
megin bakhjörlum leikfélagsins og njóta
viðskiptavinir Íslandsbanka samstarfsins í
formi betri kjara á leiksýningar.

»

SJÁVARKLASINN
Íslandsbanki hefur frá stofnun íslenska
sjávarklasans verið einn af aðal styrktaraðilum
hans

HOF MENNINGARHÚS

»

Íslandsbanki er einn af
þremur máttarstólpum
Sjóminjasafnsins Víkurinnar.

Hof er mennningarhús
Norðlendinga á Akureyri þar
sem haldnir eru fjölbreyttir
menningarviðburðir á borð við
leiksýningar, tónleika og ýmsar
listsýningar

NÝSKÖPUN
Íslandsbanki trúir því að nýsköpun og frumkvöðlar spili
lykilhlutverk í eðlilegri framþróun og sjálfbærni atvinnulífsins

»

FRUMKVÖÐLASJÓÐUR ÍSLANDSBANKA

Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka styrkir
frumkvöðlaverkefni sem leggja áherslu á endurnýjanlega
orku og sjálfbæran sjávarútveg. Markmið sjóðsins er að
hvetja til nýsköpunar og þróunar á ofangreindum sviðum.

»

Íslenski jarðvarmaklasinn

»

Íslandsbanki er stoltur
styrktaraðili íslenska Special
Olympics liðsins

KVOSIN

»

Iceland Geothermal klasasamstarfið stuðlar
að aukinni samkeppnishæfni og aukinni
verðmætasköpun og virðisauka innan
atvinnugreinarinnar

Kvosinni, nýsköpunarmiðstöð fyrir frumkvöðla, var hleypt
af stokkunum árið 2009 af Íslandsbanka og Nýsköpunarmiðstöð
Íslands.

SAMFÉLAG
Íslandsbanki leikur mikilvægt hlutverk í samfélaginu
bæði sem stór vinnustaður og hreyfiafl til fjárfestinga og vaxtar

» Umhverfisstyrkur Ergo.
» Námsstyrkir til framúrskarandi nemenda.

»

VIÐ BJÓÐUM HJÁLPARHÖND
Starfsmenn Íslandsbanka geta varið einum
vinnudegi á ári í þágu góðs málefnis og velja sér
sjálfir það málefni sem þeir vilja veita liðsinni.

» Íslandsbanki hefur um þriggja ára skeið boðið grunnskólum,
foreldrafélögum og framhaldsskólum á sýningar á leikritinu
„Hvað ef?“.
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Global Compact skýrsla 2014
Íslandsbanki Kirkjusandi 155 Reykjavík Ísland Sími: 440 4000

Frekari upplýsingar:
islandsbanki@islandsbanki.is
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