Helstu atriði

Skýrsla stjórnar

Um okkur

Bankinn okkar

Yfirlýsing stjórnar og bankastjóra
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• Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera #1 í þjónustu. Þrjú
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um góð
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Íslandsbanka fyrir árið 2017 og staðfest hann með undirritun sinni.
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Lánshæfismat

• Fimmta árið í röð á Íslandsbanki ánægðustu viðskiptavinina
samkvæmt niðurstöðu íslensku ánægjuvogarinnar og þá var
bankinn einnig útnefndur besti bankinn á Íslandi af tímaritinu The
Banker.

BBB+/A-2

BBB/F3

Stöðugar horfur

Stöðugar horfur

• Íslandsbanki er eini íslenski bankinn með lánshæfismat frá
tveimur alþjóðlegum lánshæfismatsfyrirtækjum.

Kópavogi,
14. febrúar
2018
Arðsemi
af reglulegri
starfsemi

(%, m.v. 15% eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1))

Hagnaður eftir skatta
20.578

12,4%

Kostnaðarhlutfall
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Hlutfall innlána af útlánum

Upplýsingarnar hér að ofan hafa ekki verið kannaðar eða endurskoðaðar af endurskoðendum bankans.
*Byggt á Gallup könnun um aðal viðskiptabanka.

Ársreikningur samstæðu Íslandsbanka hf. 2017
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