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Ársskýrsla þessi er birt með fyrirvara um villur. Komi í ljós innsláttarvillur, misræmi eða aðrar villur áskilur Íslandsbanki
sér rétt til að leiðrétta slíkar villur. Ársskýrslan er birt í upplýsingaskyni og því skal ekki litið á hana sem ráðgjöf um að
ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu.
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Svipmynd af Íslandsbanka
Íslandsbanki veitir einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum alhliða fjármálaþjónustu
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Banki ársins 2014, 2016, 2017
Ísland

2016

2017

Leiðandi bankastofnun í
Íslensku ánægjuvoginni
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2013-2016

ár í röð

Lykiltölur 2017

Mannauður

Arðsemi* (ROE)

10,3%

Kostnaðarhlutfall

62,5%

Eiginfjárhlutfall

24,1%
1.036 ma.kr.

Heildareignir

Lánshæfismat

Markaðshlutdeild

91%

861

Starfsánægja
starfsfólks
Íslandsbanka

Fjöldi starfsfólks
móðurfélags
í árslok 2017

4

námskeið á hvern
starfsmann á ári

Einstaklingar
Heildstæð fjármálaþjónusta til
viðskiptavina í gegnum stafrænar
leiðir og framsækið útibúanet.

BBB+/A-2

Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera #1 í þjónustu.
Þrjár viðskiptaeiningar vinna þétt saman til að tryggja góð
sambönd við okkar viðskiptavini, ásamt því að einfalda
vöruframboð og sýna samfélagslega ábyrgð – eða eins
og við kjósum að kalla það MARGFÖLDUN, EINFÖLDUN
og HEILDUN.

stöðugar horfur

Einstaklingar

32%

Lítil og
meðalstór
fyrirtæki

36%

stöðugar horfur
3

PERSÓNULEG
BANKAÞJÓNUSTA

LÍTIL OG
MEÐALSTÓR
FYRIRTÆKI

65.000
APP notendur

Fyrirtæki og
fagfjárfestar

32%

Viðskiptabanki
Alhliða fjármálaþjónusta til
smærri og meðalstórra fyrirtækja
í útibúum bankans og í gegnum
Ergo, fjármögnunarþjónustu
Íslandsbanka.

BBB/F3

Dreifileiðir

1

sjálfsafgreiðslu
útibú

14
útibú

Notendur

109,000

54

hraðbankar

netbanka

Fyrirtæki og fjárfestar
Alhliða fjármála- og
fjárfestingarbankaþjónusta til
fjárfesta og stærri fyrirtækja.
Meðal annars lánveitingar,
verðbréfa- og gjaldeyrisviðskipti,
fyrirtækjaráðgjöf, einkabankaþjónusta og sala fjármálagjörninga.

FYRIRTÆKI OG
FAGFJÁRFESTAR

*Hagnaður af reglulegri starfsemi sem hlutfall af CET1 15% eigin fé, leiðréttur fyrir áhættulausum vöxtum á umfram eigin fé. Hagnaður af reglulegri starfsemi er skilgreindur sem hagnaður að undanskildum einskiptiskostnaði,
til dæmis bankaskatti, virðisbreytingu lánasafnsins, virðisbreytingu vegna breytinga á flokkun eigna, kostnaði í tengslum við einskiptiskostnað og virðisrýrnun viðskiptavildar og hreinum hagnaði af aflagðri starfsemi.

Tveir starfsmenn til
Sierra Leone með
Aurora velgerðarsjóði
í hjálparstarf

Íslandsbanki breytir
skipulagi

Júlí

Júní

Skýrsla um
endurreisn
íbúðamarkaðarins
á Suðurnesjum
gefin út

Útibúið í Norðurturni valið
framsæknasta útibúið árið
2017 af The Financial Brand

Besti bankinn
á Íslandi að mati
The Banker

Ágúst

Desember

Febrúar

Þúsundir taka þátt
í Meistaramánuði
Íslandsbanka

Íslandsbanki hlýtur
alþjóðlega vottun í
upplýsingaöryggi

Reykjavíkurmaraþon
Íslandsbanka haldið og met
slegið í áheitasöfnun í þar sem
söfnuðust 118 milljónir

Þrettán
námsmenn hljóta
námsstyrk frá
Íslandsbanka

Kea
hótel

Maí

Íslandsbanki gefur út
víkjandi skuldabréf
að fjárhæð 750 milljón
sænskra króna

Íslandsbanki
hefur umsjón
með söluferli
Keahótela

Nýtt Kreditkorta
app

September
Skýrsla
Íslandsbanka um
íbúðamarkaðinn
gefin út

Apríl

Íslandsbanki og Reykjavíkurborg
skrifa undir samning um
uppbyggingu íbúða á Kirkjusandi
Íslandsbanki afhendir
Seðlabankanum og
Þjóðminjasafninu myntog seðlasafn bankans
Íslandsbanki veitir
Vodafone ráðgjöf
við kaup á eignum
365 miðla

Mars

10 hugmyndir
valdar í Startup
Tourism

Íslandsbanki kaupir
til baka 150 milljónir
evra af útistandandi
skuldabréfaútgáfu bankans
á gjalddaga í júlí 2018

2018
Laugardalur, nýtt
og endurbætt
útibú, opnar á
Suðurlandsbrautinni

Þjóðhagsspá Greiningar
Íslandsbanka kynnt á árlegu
Fjármálaþingi

Kass valið besta
íslenska appið
á Íslensku
vefverðlaununum
Íslandsbanki
kveður
Kirkjusand

Fitch Ratings
hækkar
lánshæfismat
Íslandsbanka í
BBB/F3

Skýrsla Íslandsbanka
um sveitarfélögin
gefin út

Ferðaþjónustuskýrsla
Íslandsbanka gefin út
Auglýsingaherferðin
Mín áskorun hlýtur Áru
verðlaunin á ÍMARK
hátíðinni

Nóvember
S&P hækkar
lánshæfismat
Íslandsbanka í BBB+/A-2

Október

2017

Skýrsla Reykjavík
Economics og
Íslandsbanka gefin út

Janúar

Yfirlýsing
um ábyrga
ferðaþjónustu

Skýrsla um íslenskan
sjávarútveg var gefin út

EIK
Flutningum lýkur í nýjar
höfuðstöðvar bankans í
Norðurturni

Íslandsbanki á ánægðustu
viðskiptavinina á bankamarkaði samkvæmt
niðurstöðu Íslensku
ánægjuvogarinnar
fimmta árið í röð

Íslandsbanki hefur
umsjón með útgáfu
skuldabréfa fyrir EIK
fasteignafélag

Helstu atriði 2017
Prófaðu að smella á táknin
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Ávarp stjórnarformanns
Viðburðarríkt og farsælt ár er nú að baki hjá Íslandsbanka. Reksturinn hefur gengið
vel og ýmsar umbætur og nýjungar í bankaþjónustunni hafa litið dagsins ljós. Á sama
tíma hefur umhverfi bankans haldið áfram að þróast á jákvæðan hátt. Þar ber helst að
nefna áframhaldandi styrkingu þjóðarbúsins, afnám fjármagnshafta og stöðugleika á
erlendum mörkuðum sem hefur leitt til betri fjármögnunarkjara fyrir bankann. Undir lok
árs var kosið til Alþingis og undir forystu nýrrar ríkisstjórnar voru ný fjárlög samþykkt sem
heimila sölu á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka. Vonandi verður unnið að því að gangsetja
söluferlið sem fyrst með metnaðarfullum, gagnsæjum og fumlausum hætti.

Jafnvægi í íslensku efnahagslífi
Eftir öran hagvöxt á liðnum árum ber þróun
landsframleiðslu það með sér að toppi hagsveiflunnar sé náð á Íslandi. Hagvöxtur á

vexti einkaneyslu og fjárfestingum, eru taldar
góðar líkur á að hagkerfið muni ná ágætu
jafnvægi eftir vaxtarskeiðið. Skiptir þá máli
að við nýtum þá fjárfestingu sem þegar hefur

árinu 2017 var 4,1% sem er ríflega helmingur
hagvaxtar ársins á undan. Innflutningur hefur
undanfarið vaxið mun hraðar en útflutningur
og er þáttur einkaneyslu í hagvexti þyngri en
áður.

átt sér stað við uppbyggingu atvinnulífsins.
Einnig gefur hægari vöxtur einkageirans færi
fyrir hið opinbera á að bæta í uppbyggingu
innviða án þess að stöðugleika sé ógnað.
Stoðir hagkerfisins hafa styrkst þökk sé
minnkandi skuldsetningu heimila, fyrirtækja
og hins opinbera frá upphafi áratugarins. Þá
eru erlendar eignir þjóðarbúsins nú orðnar
meiri en sem nemur skuldum þess. Sú þróun
mun skila landsmönnum meiri hagsæld en
ella þegar fram í sækir.

Vöxtur í ferðaþjónustu frá upphafi þessa
áratugar á tvímælalaust stærstan þátt í mikilli
aukningu útflutningstekna og myndarlegum
afgangi af utanríkisviðskiptum síðustu ára.
Efnahagslífið á Íslandi hefur blómstrað
á undanförnum árum, atvinnuleysi verið
lítið og verðbólga í samræmi við markmið
Seðlabankans. Þrátt fyrir að spár geri ráð
fyrir hóflegri hagvexti á næstu árum, þegar
hægir á fjölgun ferðamanna og dregur úr
6

Fjölmörg tækifæri eru til sóknar í undirstöðuatvinnugreinum landsins. Íslandsbanki
hefur þjónað sjávarútvegi alveg frá því
fyrirrennari bankans var stofnaður árið
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1875 og hófst togaraútgerð stuttu síðar og

fyrir frekari lækkun þeirra á komandi árum

tengdist beint stofnun bankans. Þjónusta
við sjávarútveginn er því mikilvægur hluti
af sögu bankans og það er ánægjulegt
að sjá hvernig íslensk fyrirtæki vinna að
því að auka útflutningsverðmæti í þessari
mikilvægu atvinnugrein. Íslandsbanki
mun áfram leitast við að halda öflugum
tengslum við sjávarútveginn líkt og við aðrar
atvinnugreinar sem hann vinnur með, en
sérstök áhersla hefur verið lögð á að styðja
nýsköpun í íslensku atvinnulífi.

ef nýjustu áætlanir ganga eftir. Þessi þróun
lækkar vaxtakostnað sem er þó enn allt of hár
og vegur þungt í útgjöldum ríkissjóðs.

Batnandi staða ríkissjóðs
Lánshæfismat Íslandsbanka var
hækkað á árinu af alþjóðlegu lánshæfismatsfyrirtækjunum S&P Global Ratings
og Fitch Ratings en hið fyrrnefnda
hækkaði bankann í BBB+/A-2 á meðan
hið síðarnefnda hækkaði hann í BBB/F3.
Hækkanirnar voru byggðar á batnandi
rekstrarumhverfi íslenska bankakerfisins og
í kjölfarið hafa lánskjör bankans á erlendum
mörkuðum orðið hagstæðari. Lánshæfismat
íslenska ríkisins var einnig hækkað af
S&P og Fitch og er sú hækkun tilkomin
vegna batnandi stöðu þjóðarbúsins og
skuldalækkunar hins opinbera. Það er mjög
ánægjuleg þróun þar sem góður árangur
hefur náðst við að lækka skuldir ríkisins.
Skuldir ríkisins námu 1.500 milljörðum króna
á árinu 2012 en hafa lækkað um nærri 600
milljarða króna á síðustu fimm árum. Útlit er

Sérstakir bankaskattar veikja
samkeppnisstöðuna
Sanngjörn skattlagning er grunnforsenda
þess að fyrirtæki dafni vel. Það er sanngjarnt
og eðlilegt að allir greiði sína skatta en við
höfum reglulega vakið athygli á því að skattar
og gjöld á íslenskar fjármálastofnanir eru
með því hæsta sem þekkist á heimsvísu. Ef
við berum okkur saman við nágrannalönd
er skattbyrði fjármálastofnana hér fjórfalt
þyngri en hjá nágrönnum okkar. Á árinu
2017 greiddi bankinn 9,5 milljarða króna í
skatta og þar af nam sérstakur bankaskattur
4,5 milljörðum króna. Fjársýsluskattur er
lagður ofan á launakostnað íslenskra banka
og sérstakur skattur er lagður á hagnað
umfram 1 milljarð króna. Ofan á þetta leggst
bankaskatturinn sem er núna rétt undir
0,4% af heildarskuldum banka umfram 50
milljarða króna. Þessi upptalning er viðbót

„Jafnréttismál voru ofarlega á
baugi í bankanum á árinu líkt og
í samfélaginu öllu. Fjölbreytileiki
starfsfólks er algjör forsenda fyrir
öflugum fyrirtækjarekstri og það
er enginn vafi á því að jafnari
kynjahlutföll eru öllum til bóta.”
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við hefðbundinn tekjuskatt, launaskatt og
aðra almenna skatta.

víkjandi skuldabréf á erlendum markaði
og var þar með stigið stórt skref í átt að
hagstæðari fjármagnsskipan hans. Það eru
því tækifæri til staðar til að lækka eigið fé
bankans en gæta þarf varkárni til að veikja
ekki efnahag bankans. Íslandsbanki greiddi
á síðasta ári út 10 milljarða króna í arð en árið
2016 greiddi bankinn 37 milljarða króna í arð
til eiganda.

mál stjórnenda og endurspeglast það í
menningu fyrirtækisins en jafnrétti er eitt af
lykilverkefnum samfélagsábyrgðar bankans.

Það veldur vonbrigðum að stjórnvöld skulu
ekki þegar hafa afnumið bankaskattinn
eins og lagt var upp með þegar hann var
tímabundið settur í lög. Á árinu 2018 er
gert ráð fyrir að bankaskattur skili 9,2
milljörðum króna í tekjur til ríkisins. Þetta
veikir samkeppnisstöðu íslenskra banka sem
er bagalegt nú þegar samkeppni hefur aldrei
verið meiri frá íslenskum sem erlendum
fjártæknifyrirtækjum og skattlausum aðilum
er stunda skuggabankastarfsemi.
Það er von okkar að stjórnvöld átti sig á þeim
miklu hagsmunum sem eru í húfi fyrir ríkið
sem eiganda Íslandsbanka þegar kemur að
sölu hans. Bankaskattur dregur úr arðsemi
bankans, lækkar verðmæti hans og vekur
síður áhuga skynsamra og eftirsóknarverðra
langtímafjárfesta.
Hagstæðari fjármagnsskipan
Eiginfjárstaða íslensku bankanna hefur verið
tíðrædd og eru hugmyndir uppi um að lækka
eigið fé þeirra. Eiginfjárstaða Íslandsbanka
er vissulega góð og vel hefur tekist til við
að byggja bankann upp með heilbrigðu
lánasafni. Á árinu 2017 gaf bankinn út, fyrstur
íslenskra fjármálastofnana frá árinu 2008,

8

Góðir stjórnarhættir og jafnréttismál
Íslandsbanki hefur fengið viðurkenningu
sem „Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum
stjórnarháttum“ fjögur ár í röð en stjórnendur
fylgja regluverki sem tryggir að bankanum
sé stjórnað með ábyrgum hætti. Það er því
hvatning að fá þessa viðurkenningu til að
halda áfram á þeirri vegferð.

Ég vil að lokum þakka starfsfólki Íslandsbanka fyrir samstarfið á árinu 2017 sem var
tímabil uppbyggingar en það hefur verið
mjög ánægjulegt að fylgjast með þeim mikla
krafti sem býr í öflugum mannauði bankans.

Mannauðsstefna

Eignarhald

Stjórnarhættir
Jafnréttismál voru ofarlega á baugi í
bankanum á árinu líkt og í samfélaginu öllu.
Fjölbreytileiki starfsfólks er algjör forsenda
fyrir öflugum fyrirtækjarekstri og það er
enginn vafi á því að jafnari kynjahlutföll eru
öllum til bóta.
Íslandsbanki hefur um árabil verið framarlega
í jafnréttismálum hér á landi. Bankinn hefur
meðal annars hlotið Hvatningarverðlaun
jafnréttismála og er með gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Jafnrétti er hjartans
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Það má með sanni hægt að segja að árið 2017 hafi verið tímabil breytinga og uppbyggingar fyrir Íslandsbanka. Við innleiddum nýtt skipulag, fullkláruðum flutning í nýjar
höfuðstöðvar og endurnýjuðum grunnkerfi bankans. Við héldum áfram að undirbúa
bankann fyrir nýtt alþjóðlegt regluverk, nýjar tæknilegar áskoranir og að takast á við
nýja keppinauta á markaði. Við fengum hækkun á lánshæfismati bankans og stigum enn
frekari skref í átt að hagstæðari fjármagnsskipan með fyrstu víkjandi skuldabréfaútgáfu
íslensks fjármálafyrirtækis á erlendum markaði frá árinu 2008. Þrátt fyrir þessar miklu
breytingar þá hélst rekstur bankans áfram stöðugur og skilaði bankinn 13,2 milljarða
króna hagnaði og var arðsemi af undirliggjandi rekstri 10,3% sem er í takt við markmið
bankans. Íslandsbanki á ánægðustu viðskiptavinina á bankamarkaði samkvæmt
niðurstöðu Íslensku ánægjuvogarinnar. Þá hélt bankinn stöðu sinni á árinu sem leiðandi
bankastofnun á Íslandi í þjónustu við viðskiptavini en hann mældist hæstur íslenskra
banka í flestum þáttum þjónustukannana á meðal einstaklinga og fyrirtækja og var valinn
besti bankinn á Íslandi að mati The Banker.

Nýtt skipulag, endurnýjuð kerfi og
flutningur í höfuðstöðvar fullkláraður
Í nýju skipulagi bankans þjóna þrjú
svið viðskiptavinum: Einstaklingar,
Viðskiptabanki og Fyrirtæki og fjárfestar.
Með breytingunum vildum við sníða skipulagið að breyttum þörfum viðskiptavina
og bjóða enn betri bankaþjónustu.
Breytingarnar hafa tekist vel og sjáum við
strax aukin tækifæri til sóknar. Í október
2017 lukum við sameiningu höfuðstöðva
bankans og fluttum í Norðurturn í Kópavogi.
Áður hafði starfsemin verið á fjórum stöðum
víðsvegar um borgina. Við höfum komið
9

okkur vel fyrir og vinnum í dag í verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu sem hefur gefist vel.
Starfsfólk hefur sveigjanleika til að vinna að
daglegum verkefnum í því umhverfi sem
hentar best hverju sinni. Starfsánægja hefur
haldist há innan bankans líkt og fyrri ár og
finnum við fyrir miklum krafti í okkar hópi.
Lagt var af stað í mikla vegferð þegar ákveðið
var að skipta um grunnkerfi bankans. Stefnt
er að því að innleiða ný kerfi á fyrri hluta árs
2018. Verkefnið sem unnið er í samstarfi við
Reiknistofu bankanna er gríðarlega stórt og
umfangsmikið. Nú sjáum við fyrir endann
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á þessu mikla verkefni og höfum lagt upp

símann sinn í gegnum app Íslandsbanka. Þar

átt farsælt samstarf við stærstu fyrirtæki

í lokasprettinn. Nýtt grunnkerfi mun auka
hagræði og hjálpa okkur að takast á við nýja
tíma.

er meðal annars hægt að sækja um og breyta
yfirdráttarheimild. Fjölmargir nýta sér einnig
Kass appið sem var valið besta íslenska appið
á Íslensku vefverðlaununum á árinu. Nýjasta
viðbót okkar er síðan Kreditkorta appið
þar sem hægt er að fylgjast með notkun í
rauntíma, fá pin númer og láta frysta kort.

landsins og námu ný lán til fyrirtækja á árinu
129 milljörðum króna en voru 116 milljarðar
króna árið 2016. Heildarútlán bankans til
bæði einstaklinga og fyrirtækja jukust um
átta prósent árið 2017.

„Árið 2017 var tímabil breytinga
og uppbyggingar fyrir okkur hjá
Íslandsbanka. Við innleiddum nýtt
skipulag, fullkláruðum flutning í nýjar
höfuðstöðvar og endurnýjuðum
grunnkerfi bankans. Við erum spennt
að kynna ýmsar nýjungar á komandi
misserum sem munu gagnast
viðskiptavinum okkar.“
Ánægðir viðskiptavinir
Á undanförnum árum höfum við í Íslandsbanka byggt upp þá framtíðarsýn að leitast
við að vera númer eitt í þjónustu og hafa
starfsmenn lagt allt kapp á að framfylgja
þeirri skuldbindingu. Fimm ár í röð hafa
viðskiptavinir Íslandsbanka verið ánægðustu
viðskiptavinirnir á fjármálamarkaði
samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni. Árið
2017 var bankinn valinn í þriðja sinn besti
bankinn á Íslandi að mati The Banker. Við
erum mjög þakklát fyrir þá viðurkenningu
sem hvetur okkur til að gera enn betur. Það
er alltaf áskorun að breyta því sem nú þegar
er gott í að vera framúrskarandi. Á sama tíma
erum við stöðugt að leita leiða til að veita
viðskiptavinum þjónustu sem einfaldar þeim
bankaviðskiptin. Í dag geta einstaklingar til
dæmis átt nær öll bankaviðskipti í gegnum
10

Meðmælavísitala (Net Promoter Scores)
Íslandsbanka hefur aldrei verið hærri frá
árinu 2008 en hún mælir líkurnar á að viðskiptavinir okkar mæli með bankanum við
vini eða kunningja. Meðmælavísitalan er sá
mælikvarði sem er að verða hvað mest notaði
þjónustumælikvarði um allan heim. Meðal
einstaklinga var bankinn 11 stigum hærri en
næsti banki og meðal lítilla og meðalstórra
fyrirtækja erum við 27 stigum hærri en næsti
banki. Aðspurðir telja forsvarsmenn íslenskra
fyrirtækja Íslandsbanka veita góða þjónustu,
sterka ráðgjöf og telja starfsfólk bankans
setja sig vel inn í rekstur fyrirtækjanna.
Fjölbreyttur fyrirtækjamarkaður
Bankinn hefur verið leiðandi á fyrirtækjamarkaði og jókst markaðshlutdeild hans
í útlánum á meðal lítilla og meðalstórra
fyrirtækja á milli ára og stóð hún í 36% í lok
árs 2017. Lánin skiptust nokkuð jafnt milli
höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar en
Viðskiptabankinn lánaði 45% af nýjum
lánum sem hann veitti til fyrirtækja á landsbyggðinni. Þar að auki hefur bankinn

Lánað hefur verið í fjölbreytta atvinnustarfsemi í gegnum árin og skiptist áhætta
lánabókar því á ólíkar greinar. Ferðaþjónusta
var umfangsmest í lánabók bankans í lok
2017 en fasteignafélög og sjávarútvegur
mælast stærst þar á eftir. Árið var líflegt
hjá Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka sem
kláraði 16 verkefni á árinu. Þar ber einna
hæst umsjón með sölu á Keahótelum,
stærstu hótelkeðju landsins og ráðgjöf við
kaup Vodafone á eignum 365 miðla. Mörg
verkefni eru í farvatninu sem verður gaman
að klára með viðskiptavinum okkar á nýju ári.
Verðbréfa- og gjaldeyrismiðlun stóð einnig
í ströngu á árinu en útgáfa sértryggðra
skuldabréfa Íslandsbanka nam tæplega 42
milljörðum króna. Verðbréfamiðlun sá um
skuldabréfaútgáfu Eikar fasteignafélags fyrir
tæpa 10 milljarða króna og fyrir Íslandshótel,
fyrir tæpa 3 milljarða króna. Góður gangur
var jafnframt á afleiðuborði en við sjáum fram
á mikla sókn á nýju ári í miðlun bankans.
Ergo, eignafjármögnun bankans, átti stærsta
útlánaár sitt frá upphafi. Niðurstöður
kannanna hafa sýnt að Ergo er fyrsti val-
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kostur viðskiptavina og er leiðandi á markaði

Íslandsbanki er leiðandi á markaði. Fyrir

fjármögnunarfyrirtækja. Bílafloti landsins
hefur verið að yngjast sem eru góðar fréttir
fyrir umhverfi og öryggi í umferðinni og hafa
hagstæðari kjör en áður til viðskiptavina
einfaldað fjármögnun á bílakaupum til muna.

þann hóp er í boði sérstök viðbótarlán en sú
þjónusta hefur fengið mjög góðar viðtökur.

Með bankann í vasanum
Umhverfi fjármálaþjónustu einstaklinga er að
taka miklum breytingum um þessar mundir
þegar umfang regluverks eykst með hverju
árinu. Með nýrri reglugerð munu bankar
þurfa að veita öðrum fyrirtækjum aðgang að
grunnstoðum bankakerfisins. Við munum því
sjá aukna samkeppni frá fjártæknifyrirtækjum
á komandi misserum sem verður neytendum
til hagsbóta. Íslandsbanki hefur verið að
bregðast hratt við þessari þróun en árið
2017 áttum við yfir 20 milljónir snertinga
við viðskiptavini okkar, að mestu í gegnum
stafrænar dreifileiðir. Með fjölmörgum
nýjungum sjáum við fram á að viðskiptavinir
geti nýtt sér stafrænar dreifileiðir til að eiga
sín bankaviðskipti hvar og hvenær sem er.
Við munum halda áfram á þessari vegferð
og kynna enn fleiri nýjungar á árinu 2018.
Mikil eftirspurn var eftir húsnæðislánum
bankans, bæði í tengslum við fasteignakaup
og endurfjármögnun eldri lána. Vextir
húsnæðislána eru nú hagstæðari en þeir hafa
verið um árabil og þrátt fyrir mikla samkeppni
á húsnæðislánamarkaði hefur bankinn haldið
markaðshlutdeild sinni. Sérstök áhersla
hefur verið lögð á fyrstu kaupendur þar sem
11

Um leið og við eflum starfrænar dreifileiðir
leggjum við mikla áherslu á að einstaklingar
og fyrirtæki fái góða þjónustu í útibúum
bankans sem eru 14 talsins. Við leggjum
mikið upp úr sérfræðiþekkingu starfsfólks
okkar sem aðstoðar viðskiptavini við
stórar sem smáar ákvarðanir. Útibúanet
Íslandsbanka er það hagkvæmasta á
Íslandi. Árið 2017 var nýtt og endurbætt
útibú, Laugardalur, opnað þegar útibúin á
Suðurlandsbraut og Kirkjusandi sameinuðust. Nýstárleg hönnun útibúsins hefur
vekið mikla athygli og markað nýja nálgun
í bankaþjónustu. Sama má segja um
útibú í Norðurturni og á Granda. Útibúið
í Norðurturni var meðal annars valið
framsæknasta útibúið árið 2017 af The
Financial Brand.
Áframhaldandi sterkur grunnrekstur og
stöðugar þóknunartekjur
Þrátt fyrir að hafa verið ár uppbyggingar
og styrkingar á stoðum bankans, þá skilaði
bankinn afbragðs afkomu. Hagnaður
bankans á árinu 2017 nam 13,2 milljörðum
króna. Arðsemi af undirliggjandi rekstri
var 10,3% og þóknanatekjur námu 13,8
milljörðum króna. Gæði lánasafnsins hafa
haldið áfram að batna en hlutfall lána í
vanskilum umfram 90 daga var 1,0% í lok árs.

Ársskýrsla 2017

Ávörp

Ávarp bankastjóra

Lánshæfismat bankans var hækkað af bæði

Bankinn hefur einnig stutt dyggilega við

S&P og Fitch og fjármögnun bankans gekk
afar vel á árinu. Íslandsbanki stóð meðal
annars fyrir tímamóta skuldabréfaútgáfu
á árinu að fjárhæð 750 milljónir sænskra
króna til 10 ára. Útgáfan var fyrsta
víkjandi skuldabréfaútgáfa sem íslensk
fjármálastofnun selur á erlendum markaði frá
árinu 2008. Með henni var stigið stórt skref í
átt að hagstæðari fjármagnsskipan bankans.
Það er virkilega ánægjulegt að finna fyrir
aukinni trú fjárfesta á rekstri bankans og
íslensku efnahagsumhverfi.

frumkvöðlastarfsemi. Annað árið í röð var
bankinn einn af stærstu bakhjörlum Startup
Tourism viðskiptahraðals sem eflir nýsköpun
í ferðaþjónustu. Jafnframt voru veittir styrkir
úr frumkvöðlasjóði bankans sem hafa komið
sér vel fyrir fyrirtæki sem eru að láta góðar
hugmyndir verða að veruleika.

Aukin fræðsla og ábyrgð í samfélaginu
Fræðslustarf er hluti af samfélagsábyrgð
bankans. Höfum við á undanförnum árum
haldið 600 fræðsluerindi og fengið til okkar
40.000 gesti á fundi sem hafa ýmist fjallað
um fjármál við starfslok, fyrstu fjárfestingar,
húsnæðismarkaðinn og léttara efni eins og
fjármál í fótbolta.
Nýlega hófum við framleiðslu á myndböndum fyrir samfélagsmiðla en þegar
hafa yfir 50.000 manns horft á fyrstu
myndböndin okkar. Við erum spennt að
nýta þessa leið til að koma áhugaverðu og
fræðandi efni til viðskiptavina okkar og sjáum
þar fjölmörg tækifæri.
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Sterk sókn á nýju ári
Við kveðjum viðburðarríkt ár og við erum
þakklát fyrir traust og gott samstarf við
viðskiptavini. Framtíðin er björt og erum við
spennt að kynna ýmsar þjónustunýjungar á
komandi misserum. Árið 2017 var vel nýtt í að
styrkja grunnstoðir okkar og aðlaga bankann
að breyttu umhverfi. Líkt og íslenska
landsliðið í knattspyrnu sem spilar í fyrsta
sinn á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu
í sumar, þá höfum við í Íslandsbanka háleit
markmið fyrir árið 2018 og hlökkum til að
takast á við komandi verkefni af miklum
krafti.
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Efnahagságrip
Íslenska hagkerfið hefur verið í uppsveiflu undanfarin misseri. Nokkuð er þó liðið á
hagsveifluna og hagvöxtur hvílir í vaxandi mæli á aukinni einkaneyslu og fjárfestingu
heimilanna, sem studd er af vaxandi ráðstöfunartekjum. Myndarlegur og viðvarandi
viðskiptaafgangur hefur spilað stórt hlutverk í að bæta hreina erlenda stöðu landsins.
Íslenska krónan hefur verið tiltölulega stöðug undanfarið og hefur það lagt sitt af
mörkum til þess að halda verðbólgu hóflegri þrátt fyrir allhraða hækkun launa að jafnaði.
Verkefni komandi fjórðunga verður að varðveita þann árangur sem náðst hefur og aðlaga
hagkerfið og innviði þess að hægari og jafnari vexti til framtíðar.

Íslenska hagkerfið hefur vaxið myndarlega
undanfarin ár og þar var 2017 engin
undantekning. Undanfarin ár hafa verið tími
uppsveiflu á Íslandi eftir samdráttarskeið
frá seinni hluta ársins 2008 til loka árs 2010.
Uppsveiflan náði hámarki árið 2016, þegar
hagvöxtur mældist 7,4%. Hagvöxtur var
þó allmyndarlegur árið 2017 og er hann
áætlaður 4,1%. Innlend eftirspurn var helsti
drifkraftur vaxtar árið 2017 og sér í lagi
óx einkaneysla verulega það ár. Framlag
utanríkisviðskipta til vaxtar var neikvætt þar
sem innflutningsvöxtur var hraðari en vöxtur
útflutnings.
Breytt samsetning hagvaxtar
Innlend eftirspurn óx verulega árið
2017, að stórum hluta vegna ört vaxandi
einkaneyslu. Greining Íslandsbanka áætlar
að einkaneysla hafi vaxið um
14

VLF. Framangreint hlutfall er oft notað sem
viðmið fyrir æskilega fjárfestingu í þróuðu
hagkerfi. Einkaneysluvöxtur undanfarinna
missera hefur verið studdur af hröðum
kaupmáttarvexti, bættri fjárhagslegri
stöðu heimila, aukinni atvinnuþátttöku og
fólksfjölgun ásamt fleiri þáttum.

Verg landsframleiðsla og framlag undirliða, breyting frá fyrra ári (%)
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u.þ.b. 7,5% og fjárfesting um 11,5% eftir
7,1% einkaneysluvöxt og nærri 23%
vöxt fjárfestingar árið 2016. Framlag
einkaneyslu til hagvaxtar hefur því farið
vaxandi og framlag fjárfestinga minnkað.
Fjárfestingarhlutfallið í hagkerfinu var þó
áfram myndarlegt, en það nam ríflega 20% af
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Verg landsframleiðsla

Samsetning hagvaxtar hefur breyst
nokkuð og segja má að hún sé ekki jafn
hagfelld og fyrr í hagsveiflunni. Þessi
þróun er vel þekkt úr fyrri hagsveiflum á
Íslandi. Hátt raungengi setur mark sitt á
efnahagsþróunina, bæði með auknum
kaupmætti Íslendinga erlendis og með því
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að rýra samkeppnisstöðu landsins. Auk

Dregur úr viðskiptaafgangi

hóflega síðustu ár. Þessi þróun hélt áfram

heldur hefur hlutur íbúðafjárfestingar
Aukinn þjónustuútflutningur, að stærstum
í heildar fjárfestingu aukist og hlutur
hluta vegna tilkomu ferðaþjónustu
atvinnuvegafjárfestingar rýrnað undanfarið.
sem helsta útflutningsatvinnuvegar
Private consumption and real wages, YoY change (%)
Því má segja að heimilin séu í vaxandi mæli
Íslands, hefur verið burðarásinn í auknum
helsta driffjöður hagvaxtar.
útflutningstekjum undanfarin ár. Þannig
var aukinn þjónustuútflutningur að baki 4/5
af heildarvexti útflutnings árið 2016. Aftur á
móti hefur vöruútflutningur aukist fremur

árið 2017, þótt nokkuð hafi dregið úr vexti í
ferðaþjónustu á milli ára. Þar má til dæmis
nefna að farþegum um Keflavíkurflugvöll
fjölgaði um 25% árið 2017, samanborið við
40% fjölgun ári fyrr.
Hraður vöxtur ferðaþjónustu er ein helsta
ástæða þess að viðskiptaafgangur hefur
verið umtalsverður undanfarin fimm ár.
Hámarki náði afgangurinn í 7,7% af VLF árið
2016. Vöruskiptahalli óx hins vegar talsvert
hraðar en afgangur af þjónustuviðskiptum
á síðasta ári og reyndist viðskiptaafgangur
árið 2017 aðeins um helmingur af
afgangnum ári fyrr. Hér ber að hafa í huga að
aukinn vöruskiptahalli er að hluta tilkominn
vegna vaxtar í ferðaþjónustu sem kallar
á meiri vöruinnflutning. Einnig hafa áhrif
ferðaþjónustunnar til styrkingar krónu
orðið til þess að halda aftur af vexti annarra
útflutningsgreina.

Einkaneysla og kaupmáttur launa, breyting milli ára (%)
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Kaupmáttur launa
Heimild: Hagstofa Íslands og Greining ÍSB

Kaupmáttur einkaneyslu

Íslenskur vinnumarkaður hefur verið líflegur
undanfarin misseri. Atvinnuleysi hefur verið
með minnsta móti og atvinnuþátttaka
nálgast hámark. Atvinnuleysi nam 2,1%
af vinnuafli árið 2017 og atvinnuþátttaka
var 83%. Þótt nokkuð hafi dregið úr
hækkunartakti launa frá árinu áður hækkuðu
laun samt sem áður að jafnaði um 6,9% árið
2017.

Viðskiptajöfnuður, % af VLF
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Viðvarandi viðskiptaafgangur hefur átt

Íslenska krónan stöðug eftir hafta-

drjúgan þátt í að bæta erlenda stöðu
þjóðarbúsins, er nú svo komið að erlendar
eignir eru nokkru meiri en erlendar
skuldir. Hrein erlend staða þjóðarbúsins,
sem var neikvæð um 73% af VLF í upphafi
áratugarins, varð þannig jákvæð árið 2016.
Á síðasta ári hélt staðan áfram að batna og
í árslok 2017 reyndist hrein erlend staða
ISK TW index and CBI net FX purchase - gjaldeyrismarkaður tab
þjóðarbúsins jákvæð um 7,5% af VLF. Á
þann kvarða hefur efnahagsreikningur
þjóðarbúsins í alþjóðlegu samhengi ekki
verið jafn sterkur í a.m.k. hálfa öld. Þetta er
afar jákvæð þróun, þar sem hún felur í sér að
hagkerfið getur búið við hærra raungengi

einnig vísbending um allgott jafnvægi í

afléttingu
gjaldeyrisflæði til og frá landinu.
Eftir allhraða styrkingu undangenginna
ára var gengi krónunnar tiltölulega
Hófleg verðbólga hefur skapað rými til
stöðugt yfir árið 2017 þrátt fyrir
lækkunar vaxta
afléttingu gjaldeyrishafta og fátíð inngrip
Eftir áratuga umtalsverða og sveifluSeðlabankans á gjaldeyrismarkaði.
kennda verðbólgu hefur verðbólgan nú
Fyrsti liður 5%
Viðvarandi viðskiptaafgangur leiddi til
verið undir 2,5% verðbólgumarkmiði
Annar liður 5%
umtalsverðrar styrkingar krónunnar frá miðjuÞriðji liður
Seðlabankans
frá ársbyrjun 2014.
5%
Fjórði
liður
5%
ári 2015 til loka ársins 2016. Hins vegar ríkti
Þessa jákvæðu þróun má að miklu leyti
5%
meiri stöðugleiki yfir þróun krónunnar árið Fimmti liður
þakka
styrkingu krónunnar og innfluttri
Sjötti liður 5%
2017 í heild, þótt sveiflur milli mánaða hafi Sjöundi verðhjöðnun
á tímabilinu, þótt aukin
liður 5%
verið talsverðar á fyrri helmingi ársins. Þessi Áttundi samkeppni
á smásölumarkaði og lækkandi
liður 5%
Níundi liður 5%
stöðugleiki hélst í stórum dráttum þrátt fyrir
verðbólguvæntingar hafi í auknum mæli
Tíundi liður 5%
að meginhluta gjaldeyrishafta sem innleidd
átt hluta að máli upp á síðkastið. Þrátt fyrir
tímabundna gengislækkun krónunnar og
talsverðan innlendan kostnaðarþrýsting var
450
verðbólga undir verðbólgumarkmiðinu allt
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Hófleg verðbólga, aukin tiltrú á verðbólgumarkmiðinu og horfur á minnkandi
eftirspurnarþrýstingi hafa gefið Seðlabankanum svigrúm til að halda áfram að
lækka stýrivexti. Meginvextir Seðlabankans
lækkuðu um 0,75 prósentur á árinu 2017 og
voru þeir 4,25% í árslok.

Nettókaup SBÍ í m.EUR (h.ás)

en ella. Einnig stuðlar hún að auknum
fjármálastöðugleika ef kemur til bakslags í
greiðslujöfnuði við
útlönd.
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voru í lok síðasta áratugar hafi verið aflétt
í mars og Seðlabankinn hafi í kjölfarið að
mestu lagt af inngrip á gjaldeyrismarkaði
á seinni hluta ársins. Er það bæði til
marks um vel heppnað haftaafnám og

Hóflegur vöxtur framundan
Útlit er fyrir að það hægi á hagvexti á árinu
2018. Greining Íslandsbanka spáir 2,3% vexti
í ár og munu einkaneysla og íbúðafjárfesting
verða meðal helstu drifkrafta vaxtarins.

Fyrsti liður 5%

Ársskýrsla 2017

Íslenskt hagkerfi

Inflation, policy rate and real policy rate (%) - undir einkaneysla og kaupmáttur

Annar liður 5%
Þriðji liður 5%
Fjórði liður 5%
Fimmti liður 5%
Sjötti liður 5%

Verðbólga, stýrivextir og raunstýrivextir (%)

Sjöundi liður 5%

7

Áttundi liður 5%
Níundi liður 5%

6

Tíundi liður 5%
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Des 19

Virkir stýrivextir
Virkir raunstýrivextir
Verðbólga

Ferðaþjónustan mun þó draga vagninn hvað
útflutningsvöxt varðar, þrátt fyrir að það
hægi á vexti í þeim geira. Þá gerum við ráð
fyrir nokkurri aukningu vöruútflutnings árið
2018.
Íslenska hagkerfið leitar nú jafnvægis eftir
tímabil mikils hagvaxtar og umtalsverðra
breytinga á hagkerfinu. Hafa ætti í huga að
hægari vöxtur er til marks um þetta fremur
en að endurspegla einhvers konar bakslag í
efnahagsframþróun. Hagvöxtur mun áfram
verða tiltölulega myndarlegur í alþjóðlegu
samhengi og það eru fá merki um ójafnvægi
og óstöðugleika af því tagi sem ógnað gæti
vaxtarmöguleikum hagkerfisins á komandi
árum.
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Áfram eru horfur á fremur hóflegri
verðbólgu á næstunni, þótt verðbólgan
muni væntanlega fara nokkuð yfir
markmið Seðlabankans á yfirstandandi
ári. Innlendur kostnaðarþrýstingur mun
áfram ýta upp verðlagi næsta kastið og
áhrif styrkingar krónunnar fram á mitt ár
2017 munu að fullu fjara út. Hins vegar
eru horfur á að það dragi úr innlendum
kostnaðarþrýstingi eftir því sem líður á
árið. Seðlabankinn mun væntanlega halda
stýrivöxtum óbreyttum til skemmri tíma
litið, en minnkandi spenna í efnahagslífinu
og minni kostnaðarþrýstingur gæti gefið
bankanum færi á frekari lækkun stýrivaxta
þegar fram í sækir.

Ársskýrsla 2017
Ársskýrsla 2017

Grunnstoðir
styrktar
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Stefnan
Frá stofnun hefur stjórn og starfsfólk Íslandsbanka ásamt viðskiptavinum tekið virkan
þátt í að móta stefnu bankans á árlegum stefnufundum. Fyrsti stefnufundurinn var
haldinn í janúar 2009 og hefur þema fundanna verið tengt áherslum bankans hverju
sinni. Útkoman er skýr stefna Íslandsbanka sem byggir á stöðugu viðskiptamódeli og
framtíðarsýn bankans um að vera #1 í þjónustu.
Þróuninni á stefnu bankans má skipta í fjögur tímabil frá 2009
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ENDURREISN
BANKANS

YTRI VÖXTUR

ÁBYRGUR OG
HAGKVÆMUR REKSTUR

SÓKN TIL
FRAMTÍÐAR

Stefna bankans skilgreind. Hlutverk, gildi
og framtíðarsýn mótuð
(#1 í þjónustu)

Sókn með ytri vexti

Viðskiptatengsl með
áherslu á innri vöxt

Viðskiptavinamiðað
skipulag til að efla innri
vöxt

Innri stoðir styrktar
Áhersla á endurskipulagningu

Hagkvæmur rekstur
Sami fjöldi starfsfólks
og útibúa eins og fyrir
samruna við Byr og önnur
fyrirtæki

Áhersla á hagkvæmni
rekstrar og einföldun
verkferla
Tækniinnviðir styrktir

Skilvirkni bætt (fólk, kerfi
og ferlar)
Tækifæri í verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu

Nýjar höfuðstöðvar
Uppbygging trausts
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Stafræn sókn
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Stefnan

STEFNUÁHERSLUR BANKANS

Stefnupíramídi Íslandsbanka
Stefnupíramídinn rammar inn stefnu bankans og samanstendur af fimm þrepum
þar sem hvert þrep styður hvert annað. Þrepin eru hlutverk, gildi og framtíðarsýn,
stefnuáherslur og lykilverkefni. Efstu þrjú þrepin breytast sjaldan en neðstu tvö
eru endurskoðuð oftar.

MARGFÖLDUN
Með Margföldun leggur bankinn áherslu
á að efla viðskiptatengsl við núverandi
viðskiptavini, auka verðmætasköpun og
bæta þjónustuupplifun viðskiptavina.

í þjónustu

Fagleg
Jákvæð
Framsýn

Íslandsbanki veitir
alhliða fjármálaþjónustu

HLUTVERK

EINFÖLDUN
Með Einföldun er áhersla lögð á að auka
skilvirkni á starfsumhverfi með stöðugum
umbótum sem og hagkvæmni í rekstri.
Bankinn vill tryggja það umhverfi að geta
boðið viðskiptavinum fjármálaþjónustu eftir
þeirri dreifileið sem þeim hentar.

GILDI

FRAMTÍÐARSÝN

STEFNUÁHERSLUR

Íslandsbanki hefur
markað stefnuáherslur
sem styðja við stefnu
bankans til meðallangs
tíma og endurspeglast í
starfsemi bankans

LYKILVERKEFNI ÁRSINS

HEILDUN

Stafræn sókn
Stjórnun viðskiptatengsla
Árangur í nýju umhverfi
Kjarninn+
Varnarlínur og áhættumenning
Hjálparhönd
20

Með Heildun leggur Íslandsbanki áherslu á
að vera fyrirmynd í umhverfinu með stefnu
sinni í samfélagslegri ábyrgð. Bankinn á
að hafa jákvæð áhrif á samfélagið, tryggja
heilbrigðan rekstur sem byggir á góðum
viðskiptaháttum. Áhersla er lögð á gott og
uppbyggilegt vinnuumhverfi fyrir starfsfólk
bankans.
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Nýtt skipulag
Nýtt skipulag Íslandsbanka mun treysta undirstöður frekari sóknar, skilvirkni og
hagræðingar með áherslu á einföldun stjórnunar og ákvarðanatöku. Skipulag tekjusviða
er viðskiptavinamiðað í stað vörumiðaðs, sem þýðir að hvert svið ber fulla ábyrgð á öllum
vörum og allri þjónustu tiltekins hóps viðskiptavina bankans. Hvert þessara sviða er
skipulagt út frá þörfum hvers viðskiptavinahóps.
Hlutverk Einstaklingssviðs er að veita
viðskiptavinum alhliða fjármálaþjónustu í
gegnum rafrænar dreifileiðir og nútímalegt
útibúanet um land allt. Þetta á við um hvort
sem um ræðir sparnaðarvörur, útlán, innlán,
greiðslulausnir eða gjaldeyrisviðskipti.
Viðskiptabanki ber ábyrgð á allri þjónustu
og öllum vörum lítilla og meðalstórra
fyrirtækja sem eru þjónustuð í útibúum
bankans. Viðskiptabankinn vinnur
eftir dreifstýrðri sókn þar sem hvert
útibú ber ábyrgð á tilteknu svæði til að
þjóna betur sínu nærumhverfi. Ergo,
fjármögnunarþjónusta Íslandsbanka er
jafnframt hluti af Viðskiptabanka.
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Fyrirtæki og fjárfestar veita heildstæða
þjónustu til stærri fyrirtækja og fjárfesta.
Íslandsbanki þjónustar stærri fyrirtæki
og fagfjárfesta á einu sterku sviði sem
felst meðal annars í lánveitingum, miðlun
verðbréfa og gjaldeyris, fyrirtækjaráðgjöf,
einkabankaþjónustu og sölu áhættuvarna.
Sem hluti af skipulagsbreytingunum færðist
VÍB eignastýring yfir á önnur svið og í
dótturfélag bankans, Íslandssjóði. Jafnframt
var áherslubreyting á greiningarstarfi en
áfram er starfandi aðalhagfræðingur sem ber
ábyrgð á þjóðhagsgreiningu bankans.
Skipurit bankans

Íslandssjóðir hf. er sjálfstætt sjóðastýringarfyrirtæki í eigu Íslandsbanka sem starfrækir
úrval hlutabréfasjóða og blandaðra sjóða og er
stærst í rekstri skuldabréfasjóða á Íslandi bæði
þegar horft er til fjölda sjóða og eigna í stýringu.
Heildareignir í stýringu hjá Íslandssjóðum nema
um 251 milljarði króna.
Sérhæfðar fjárfestingar
Sérhæfðar fjárfestingar Íslandssjóða eru
leiddar af teymi reyndra sérfræðinga sem
stýra fagfjárfestasjóðum, svo sem framtaksog fasteignasjóðum, auk þess sem teymið
sinnir eignastýringu fyrir fjárfestinga- og
fasteignafélög. Teymið stýrir tveimur
fasteignasjóðum, Fast-3 og nýstofnuðum 105
Miðborg, ásamt fasteignafyrirtækinu Fast-1, sem
var reyndar nýlega selt eftir fimm árangursrík ár
í stýringu hjá Íslandssjóðum. Framtakssjóðurinn
Akur sem var stofnaður í desember 2013, er nú
að fullu fjárfestur og samanstendur eignasafnið
af fimm eignum í dreifðum atvinnugreinum.
Eldey hlutabréfasjóður leggur áherslu á
afþreyingu í íslenskri ferðaþjónustu og hefur nú
fjárfest um 70% af fjárfestingargetu sinni.
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Stafræn sókn
Til að styrkja stafræna þróun og vöruframboð hefur skipulag upplýsingatækni innan
bankans tekið gagngerum breytingum og mun nýtt grunnkerfi bankans verða tekið í
notkun árið 2018.
Smíði nýrra grunnkerfa innlána og
greiðslumiðlunar var að mestu lokið í
lok árs 2017 og verður nýtt grunnkerfi
svo tekið í notkun 2018. Verkefnið er
stærsta upplýsingatækniverkefni í sögu
bankans og unnið í góðu samstarfi við
Reiknistofu Bankanna og fransk-belgíska
hugbúnaðarfyrirtækið Sopra.
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Markmið breytinganna er að þjónusta
betur viðskiptavini með því að nútímavæða bankann og draga úr kostnaði. Til
að draga fram mikilvægi sóknar í stafrænni
þjónustu var hugbúnaðarþróun skipt upp
innan bankans og áhersla á stafræna þróun
sérstaklega dregin fram. Sérstaklega var
áréttað að stafrænar dreifileiðir væru hluti
af öðrum dreifileiðum bankans og á ábyrgð
hvers tekjusviðs en með ráðgjöf og stuðningi
Rekstrar- og upplýsingatæknisviðs. Til
merkis um þetta er „Stafræn sókn“ ný
eining innan sviðsins sem veitir ráðgjöf um
stafræna þróun og lausnir, vinnur þétt með
tekjusviðum að þarfagreiningum og gerð
viðskiptatækifæra og stýrir samstarfi við innri
og ytri aðila tengt stafrænum lausnum.
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Nýjar höfuðstöðvar og
verkefnamiðuð vinnuaðstaða
Á árinu 2017 var starfsemi höfuðstöðva sem áður fór fram á fjórum stöðum sameinuð í
nýjum framsýnum höfuðstöðvum í Norðurturni í Kópavogi. Þar er starfsfólki boðin fyrsta
flokks vinnuaðstaða til eflingar hugmyndaauðgi, skilvirkni og krafts. Starfsfólk velur sér
vinnuaðstöðu eftir verkefnum og þörfum sínum hverju sinni og kallast slíkt fyrirkomulag
„verkefnamiðuð vinnuaðstaða.“ Nýjar höfuðstöðvar bankans og verkefnamiðuð
vinnuaðstaða vöktu mikla athygli og heimsótti fjöldi fyrirtækja bankann á árinu til að
skoða aðstöðuna og fræðast um hugmyndafræðina.
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Apríl

Maí

Stjórn bankans
ákveður nýja
staðsetningu
fyrir höfuðstövar
bankans

Upphaf
skipulagningar og
hönnunar

Júlí

Rannsóknir sýna að ávinningur verkefnamiðaðrar vinnuaðstöðu er mikill þar
sem vel tekst til. Vinnuumhverfið verður
heilsusamlegra og umhverfisvænna,
meira svigrúm skapast fyrir nýsköpun og
hugmyndasmíði, samskipti milli deilda og
starfsfólks verða greiðari, gagnsæi eykst og
afköst aukast - sem allt leiðir af sér ánægðara
starfsfólk og betri árangur.

Nóvember

Mars

Október

2017

2016

Verkefnamiðuð vinnuaðstaða er miklu
meira en frjálst sætaval. Verkefnamiðuð
vinnuaðstaða er alls ekki það sama og
að bjóða upp á frjálst sætaval án annarra
breytinga frá fyrra skipulagi þar sem
allir áttu sitt fasta sæti í opnu vinnurými.
Verkefnamiðuð vinnuaðstaða gerir ráð fyrir
að fjölbreytt aðstaða sé í boði til að mæta
margvíslegum þörfum starfsfólks sem hjálpar
því við að ná aukinni skilvirkni og ánægju í
þeirra störfum.

Framkvæmdir
hefjast

Fyrstu
starfsmenn
flytja í
Norðurturn

Nýjar
höfuðstöðvar
formlega
teknar í notkun

Allir starfsmenn
sameinaðir
í nýjum
höfuðstöðvum
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Nýjar höfuðstöðvar og verkefnamiðuð vinnuaðstaða

Hópvinnu- og
verkefnaborð

Óbókanleg
fjölnotarými

Hópvinnu- og
verkefnaborð

Setustofa

Einbeitingarými

Bókanleg
fundarherbergi
Hópvinnu- og
verkefnaborð

Fyrstu tölur benda til almennrar ánægju starfsfólks með nýtt fyrirkomulag. Jákvæð
fyrirtækjamenning þar sem ríkir gagnkvæmt traust, sjálfstæði og hver og einn starfsmaður
tekur ábyrgð á sínum verkefnum er forsenda þess að skapa verkefnamiðaða vinnuaðstöðu.
Íslandsbanki með gildin sín þrjú: „fagleg, jákvæð og framsýn“ er því sérstaklega vel til þess
fallinn að ná árangri í verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu. Vinnustaðagreining meðal starfsfólks
Íslandsbanka í lok árs 2017 gefa væntingum til árangurs vinnuaðstöðu nýrra höfuðstöðva byr
undir báða vængi. Almenn ánægja er með aðstöðuna og upplifun starfsfólks er m.a. að það
nær betri einbeitingu, fundir eru skilvirkari, samstarf milli og innan eininga er meira og betra
og starfsánægja mælist há eins og síðustu ár.

4

Starfsstöðvar
sameinaðar í
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1

91%

Starfsánægja
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Varnarlínur styrktar
Á árinu 2017 lagði Íslandsbanki mikla áherslu á að auka enn frekar áhættuvitund
starfsfólks og styrkja áhættumenningu í bankanum með áherslu á ólík hlutverk innan
svokallaðs 3ja þrepa eftirlitslíkans. Áhættumenning bankans endurspeglar þau gildi,
viðhorf, þekkingu og skilning sem starfsmenn bankans sem heild búa yfir og endurspegla
í störfum sínum. Góð áhættumenning felur meðal annars í sér að starfsfólk tekur vel
upplýstar og ígrundaðar ákvarðanir varðandi áhættu í samræmi við áhættustefnu
bankans. Til að svo megi vera þurfa allir starfsmenn að hafa góðan skilning á þeirri áhættu
og þeirri ábyrgð sem í þeirra störfum felst.
Fyrsta varnarlína samanstendur af
viðskipta- og stoðeiningum bankans.
Ábyrgð og hlutverk stjórnenda og starfsfólks í fyrstu varnarlínu er að greina, mæla,
meta, vakta og upplýsa um áhættu í þeirra
daglegu starfsemi.
Í annarri varnarlínu eru áhættustýring
og regluvarsla bankans. Þessar einingar
bera ábyrgð á að þróa og viðhalda innra
eftirlitskerfi bankans og veita stjórn og
stjórnendum heildstæða sýn á áhættusnið
bankans samanborið við áhættuvilja sem og
upplýsingar um hlítni við innri og ytri lög og
reglur.
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Innri endurskoðun er þriðja varnarlínan
en hún leggur óháð mat á virkni fyrstu og
annarrar varnarlínu og hversu vel þær sinna
sínu hlutverki.
Áhættuskýrsla

Nefndaskipulag bankans var einnig
endurskipulagt árið 2017 til að skerpa
enn frekar á aðskilnaði milli fyrstu og
annarrar varnarlínu. Þannig var gerður skýr
greinarmunur á þeim nefndum sem taka
afstöðu til einstakra viðskiptaákvarðana
og þeirra nefnda sem taka lykilákvarðanir
varðandi innleiðingu og útfærslu á stefnu
stjórnar.

Framkvæmdastjórn og Áhættustefnunefnd taka lykilákvarðanir um innleiðingu
á þeirri stefnu sem mörkuð er af stjórn.
Hlutverk Framkvæmdastjórnar er að hafa
yfirsýn og samhæfa lykilþætti í starfsemi
Íslandsbanka. Framkvæmdastjórn fer með
ákvörðunarvald í þeim málefnum bankans
sem bankastjóri felur henni í samræmi við
stefnu, markmið og áhættuvilja.
Áhættustefnunefnd tekur lykilákvarðanir
við innleiðingu á umgjörð áhættustýringar
og innra eftirlits og hefur eftirlit með því að
áhættusnið bankans sé innan þess ramma
sem markast af yfirlýsingu stjórnar um
áhættuvilja.
Viðskiptanefndir, taka afstöðu til
einstakra viðskipta- eða rekstrarerinda í
samræmi við stefnuskjöl, reglur og önnur
mörk sem samþykkt hafa verið af stjórn,
framkvæmdastjórn eða áhættustefnunefnd.
Viðskiptanefndir bankans eru yfirlánanefnd,
efnahagsnefnd, fjárfestingaráð og rekstrarog öryggisnefnd.
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Viðskiptavinurinn
í fyrirrúmi
#1 í þjónustu
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Einstaklingar
Einstaklingssvið veitir viðskiptavinum alhliða fjármálaþjónustu með sérstaka áherslu á
stafrænar dreifileiðir. Þetta á við um hvort sem um ræðir sparnaðarvörur, útlán, innlán,
greiðslulausnir eða gjaldeyrisviðskipti sem hægt er að nálgast í gegnum fjölmargar
dreifileiðir bankans, s.s. Íslandsbanka appið, netbankann, útibú, þjónustuver, tölvupóst
og netspjall. Viðskiptavinir nýta sér í auknum mæli stafrænar lausnir sem hefur
gert ráðgjöfum í útíbúum kleift að einbeita sér meira að ráðgefandi þjónustu í stað
hefðbundinnar afgreiðsluþjónustu.

Sterk
markaðshlutdeild

Starfsfólk

275

32% einstaklingar
42% kreditkort

Heildarfjöldi stöðugilda í lok árs

Þóknanatekjur

2,3 ma.kr.
~ 29% af hreinum
þóknanatekjum bankans

Húsnæðislán
- ný lán

33%

1 af 5

19%
61%

Íslendingum
eru með
Íslandsbanka
appið

87%

2013
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2014

2015

2016

2017

Viðskiptavinir
nota stafrænar
lausnir

Heimsóknir
í útibú 25%

PERSÓNULEG
BANKAÞJÓNUSTA

Sigríður Hrefna
Hrafnkelsdóttir
framkvæmdastjóri
Einstaklinga

„Persónuleg bankaþjónusta er að breytast
hraðar en nokkru sinni fyrr. Ný tækni, nýir
samkeppnisaðilar og nýjar reglur munu
gefa tækifæri sem við þurfum að grípa.
Íslandsbanki mun halda áfram að þróa nýjar
stafrænar þjónustuleiðir sem munu auðvelda
viðskiptavinum okkar við að afgreiða sig
sjálf hvar og hvenær sem er. Vel skipulegt
útibúanet íslandsbanka styður við þessa þróun
og gerir viðskiptavinum kleift að heimsækja
eitthvert okkar 14 útibúa á landsvísu með
þarfir sínar.“
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Skipulag
Útlán
Fjölbreytt lánaúrval í boði fyrir viðskiptavini,
allt frá yfirdráttarlánum til húsnæðislána.
Sérstök áhersla er lögð á að styðja við
kaupendur á sínu fyrsta húsnæði.

Lán til viðskiptavina

278 ma.kr.

Sparnaður og tryggingar
Býður sérsniðnar sparnaðarleiðir,
þ.m.t. verðbréfa- og fjárfestingarsjóði
og fasteignatengdar tryggingarvörur.
Vefumsókn fyrir lífeyrissparnað sem var
hleypt af stokkunum árið 2017, hefur veitt
viðskiptavinum sveigjanlegri þjónustu.

Greiðslulausnir
Býður einfaldar og skilvirkar greiðslulausnir
sem eru í sífelldri þróun og er lykill að því að
vera samkeppnishæf á greiðslu-markaði.
Einstaklingsvið bankans og Kreditkort eru
leiðandi á íslenskum kreditkortamarkaði
með 42% markaðshlutdeild. Kreditkort
býður hágæða greiðslulausnir utan
viðskiptavinahóps Íslandsbanka.

Þjónustuver
Veitir viðskiptavinum aðstoð við ýmis
viðskipti og býður upp á fasteignalánaráðgjöf í gegnum síma, tölvupóst og
netspjall.

Samskipti við

40.000

viðskiptavini
í gegnum
þjónustver

FramtíðarAuður

27.000

viðskiptavinir

Lífeyrissparnaður

Stafrænar lausnir
Á árinu 2017 átti Íslandsbanki samskipti við
viðskiptavini sína yfir 20 milljón sinnum og
var meirihluti þeirra í gegnum stafrænar
lausnir.

Hækkun fasteignalána í takt við vöxt á fasteignamarkaði
Ný útlán hafa aldrei verið meiri en árið 2017 og á árinu jukust heimsóknir á nýjan
lánshæfismatsvef bankans um 50%. Íslandsbanki heldur áfram að leiða markaðinn á
meðal kaupenda að fyrstu fasteign.
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Einstaklingar

Betri þjónusta í gegnum
stafrænar þjónustuleiðir

Innskráning viðskiptavina í nýtt app Íslandsbanka var vel yfir 10 milljónir árið 2017 og meira
en 1 af hverjum 5 Íslendingum eru nú með
Íslandsbanka appið þar sem þeir geta sótt um
eða lengt yfirdrátt.
Þar að auki þá hefur margverðlaunað app
Íslandsbanka, Kass, verið að vaxa jafnt og þétt.
Kreditkort gaf út nýtt app í lok árs 2017, sem
gerir viðskiptavinum kleift að sjá viðskipti í
rauntíma, breyta PIN númeri og opna / loka
korti með einum smelli. Gert er ráð fyrir að fleiri
lausnir líti dagsins ljós á árinu 2018.

Kreditkort
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Viðskiptabanki
Viðskiptabanki veitir litlum- og meðalstórum fyrirtækjum alhliða fjármálaþjónustu í
skilvirku og hagkvæmu útibúaneti Íslandsbanka, auk þess sem Ergo, fjármögnunarþjónusta bankans er hluti af sviðinu. Bankinn þjónar vaxandi hópi lítilla og meðalstórra
fyrirtækja á Íslandi í þeirra nærumhverfi og hefur byggt upp sterk viðskiptasambönd.
Hvert útibú ber ábyrgð á sínu nærumhverfi og hefur á að skipa starfsfólki með
yfirgripsmikla sérþekkingu og reynslu. Íslandsbanki er þar af leiðandi í góðri stöðu til að
bjóða viðskiptavinum sínum enn betri þjónustu sem er í samræmi við stefnu bankans um
að vera leiðandi í bankaþjónustu á Íslandi.

Árlega heimsækjum við

Starfsfólk

Sterk
markaðshlutdeild

154

36% lítil og

meðalstór
fyrirtæki

Heildarfjöldi stöðugilda í lok árs

Meðmælavísitala lítilla og
meðalstórra fyrirtækja

3.000

lítil og meðalstór
fyrirtæki og hringjum
í 6.000 viðskiptavini

Viðskiptavinir

- upplifun viðskiptavina

Banki 2

Íslandsbanki

Banki 1

12

-15
-23

29

10.700 lítil og meðalstór fyrirtæki
4.750 húsfélög
3.000 félög ekki rekin í hagnaðarskyni
10.000 Ergo viðskiptavinir

LÍTIL OG
MEÐALSTÓR
FYRIRTÆKI

Una Steinsdóttir
framkvæmdastjóri
Viðskiptabanka

„Að vera #1 í þjónustu er framtíðarsýn
Íslandsbanka og það er því ánægjulegt að
sjá núna enn eitt árið, að þjónusta við lítil
og meðalstór fyrirtæki í útibúum okkar er að
mælast sú hæsta í Fyrirtækjavagni Gallup.
Við erum leiðandi í þjónustu og ráðgjöf og
mælumst með hæstu meðmælavísitöluna
(NPS), hvort sem um er að ræða þjónustu í
útibúum eða hjá Ergo. Öflug viðskiptastjórnun
og nálægð við viðskiptavini mun styrkjast enn
frekar í nýju skipulagi þar sem útibússtjórar
munu einblína á að veita enn betri og skilvirkari
þjónustu við lítil og meðalstór fyrirtæki á þeirra
svæði.”
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Skipulag
Útibú
Íslandsbanki rekur 14 útibú, fimm á
höfuðborgarsvæðinu og níu víðsvegar
um landið. Útibúin eru með sveigjanlega
hönnun og bjóða upp á nýja tækni og
skilvirka ráðgjöf sem skilar sér í betri
þjónustu við viðskiptavini. Áhersla hefur
verið lögð á að breyta útibúunum í sölu- og
ráðgjafarmiðstöðvar sem samanstanda af vel
þjálfuðum og menntuðum starfsmönnum
sem veita framúrskarandi þjónustu.
Hönnunin á nýju útibúunum í Norðurturni og
Laugardal hefur vakið mikla athygli og birtist
m.a. á forsíðu Financial Brand.

Ergo
Hluti af Viðskiptabankanum er Ergo sem
sérhæfir sig í fjármögnun atvinnutækja
og atvinnuhúsnæðis fyrir rekstraraðila
og fjármögnun bíla og ferðavagna fyrir
einstaklinga. Ergo hefur verið leiðandi á
þessum markaði undanfarin ár og þá sér í lagi
á bílaleigumarkaðnum.

Ergo

Viðskiptabanki

Mikil aukning í útlánum á
meðal lítilla og meðalstórra
fyrirtækja á árinu
Árið 2017 fundu bæði útibúin og Ergo fyrir mikilli
eftirspurn á útlánahliðinni. Vöxturinn í útibúum
var helst drifinn af verslun og þjónustu og var
töluvert sóst eftir fjármögnun fyrir fasteignum og
nýbyggingum í rekstrar- og fasteignafélögum.
Ný útlán hafa ekki verið hærri frá því fyrir 2008
og það er áhugavert að sjá að dreifingin skiptist í
55% fyrir ný útlán á stór-Reykjavíkursvæðinu og
45% á landsbyggðinni.

+92%

aukning í sölu á vistvænum bílum

94%

fjármálaaðgerða
framkvæmdar í
netbanka

+35%

aukning á sölu nýrra bíla til einstaklinga

Metár í sölu á nýjum bifreiðum
Árið 2017 var metár í sölu á nýjum bílum á Íslandi, með um 15% aukningu frá fyrra ári.
Var þessi hækkun aðallega drifin áfram af einstaklingum. Eins og undanfarin ár eru
bílaleigur stærstu kaupendur ökutækja á Íslandi. Bílaleigum hefur fjölgað í takt við
aukningu í ferðaþjónustu og er Ergo með um 50% markaðshlutdeild í fjármögnun á
bílaleigumarkaði. Aukning í nýjum útlánum hjá Ergo hefur haldið í við þessa þróun
og er árið 2017 stærsta útlánaár Ergo frá upphafi. Á sama tíma hefur Ergo starfað
samkvæmt ábyrgri útlánastefnu og byggt upp heilbrigt og gott lánasafn.
30
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Fyrirtæki og fjárfestar
Fyrirtæki og fjárfestar bjóða alhliða fjármála- og fjárfestingabankaþjónustu til
stærri fyrirtækja, lífeyrissjóða, sveitarfélaga, verðbréfasjóða, fjárfesta og efnameiri
einstaklinga. Sviðið hefur á að skipa sérfræðingum með áratuga reynslu af fjármálastarfsemi svo sem verðbréfa- og gjaldeyrisviðskiptum, fjárfestingarráðgjöf,
fyrirtækjaráðgjöf og lánveitingum. Sviðið leggur áherslu á að þekkja viðskiptavini sína
og býr starfsfólk yfir sérþekkingu í helstu geirum atvinnulífsins, s.s. sjávarútvegi, orku
og ferðaþjónustu. Íslandsbanki hefur mótað sér skýra stefnu varðandi lánveitingar utan
Íslands og heyrir hún undir Fyrirtæki og fjárfesta. Einna helst er horft til sjávarútvegs í
Norður Atlantshafi.

Starfsfólk

68

Heildarfjöldi stöðugilda í lok árs

Verkefni
Icelandic Group - Gadus
Icelandic Group - Seachill
Ölgerðin
Lífland
Íslandshótel
Eldey TLH
Keahotels

Sterk
markaðshlutdeild

32% stærri
fyrirtækja og
fagfjárfesta

Fyrirtækjaráðgjöf

Við erum stolt af því að þjónusta

Umsjón með

skuldabréfaútgáfu
6 10
1/3 afá árinu
2017
stærstu lífeyrissjóðum
af

Heildarvirði viðskipta
fyrirtækjaráðgjafar

55 ma.kr.
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2 af 3

stærstu matvörukeðjum

4 af 10

stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum

2 af 3

stærstu fasteignafélögum

STÆRRI
FYRIRTÆKI OG
FAGFJÁRFESTAR

Vilhelm Már
Þorsteinsson
framkvæmdastjóri
Fyrirtækja og
fjárfesta

„Á árinu 2017 einfaldaði Íslandsbanki
skipulag sitt til að koma betur til móts
við þarfir viðskiptavina sinna. Sem hluti
af skipulagsbreytingunum var ábyrgð á
þjónustu við stór fyrirtæki, fagfjárfesta og
efnameiri einstaklinga færð undir Fyrirtæki
og fjárfesta. Með því styttum við boðleiðir
og nýtum betur sérfræðiþekkingu starfsfólks
ásamt því að samvinna milli starfseininga
eykst. Það hjálpar okkur að veita viðskiptavinum okkar enn betri þjónustu.”
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Skipulag
Fyrirtæki skiptist í þrjár einingar –
Verslun og þjónustu, Innviði og fjárfesta,
Sjávarútveg og erlenda starfssemi.
Einingarnar stýra viðskiptasamböndum
við stærri fyrirtæki og fagfjárfesta og eru
ábyrg fyrir allri þjónustu bankans til þessara
viðskiptavina.
Miðlun og afleiðuborð
Miðlun samanstendur af bæði hluta- og
skuldabréfamiðlun auk gjaldeyrisviðskipta
og afleiðuviðskipta svo sem framvirkra
samninga og skiptasamninga á bæði
innlendum og erlendum hlutabréfa- og
skuldabréfamörkuðum.

Einkabanki
Einkabankaþjónusta Íslandsbanka býður
eignastýringu og ráðgjöf fyrir eignameiri
einstaklinga, fjárfestingafélög, sjóði og
góðgerðarfélög.
Fyrirtækjaráðgjöf
Fyrirtækjaráðgjöf aðstoðar fyrirtæki
og einstaklinga við kaup og sölu á
fyrirtækjum, yfirtökur og samruna og aðrar
eignarhaldstengdar breytingar auk þess
að veita ráðgjöf í tengslum við útboð og
töku verðbréfa til viðskipta. Íslandsbanki
er viðurkenndur ráðgjafi (e. Certified
Advisor) á First North og aðstoðar félög við
skráningarferlið.

Fyrirtæki og fjárfestar

Velheppnuð
skuldabréfaútgáfa
Gott dæmi um samvinnu eininga innan
Fyrirtækja og fjárfesta er skuldabréfaútgáfa
Eikar fasteignafélags í lok árs 2017. Þrjár
einingar innan Fyrirtækja og fjárfesta störfuðu
saman við að tryggja endurfjármögnun á
stórum hluta skulda félagsins. Með lánsloforði
frá Fyrirtækjahlutanum var endurfjármögnun
skuldabréfa flokksins tryggð. Fyrirtækjaráðgjöf
Íslandsbanka var ráðgjafi félagsins í
uppbyggingu nýrrar tegundar skuldabréfa sem
síðan var seld til stofnanafjárfesta í almennu
útboði sem Verðbréfamiðlun bankans hafði
umsjón með. Útboðið gekk vel og var hið
stærsta á Íslandi árið 2017.

Stærsta
Sterk staða gagnvart stórum fyrirtækjum og fjárfestum
Fyrirtæki og fjárfestar náðu góðum árangri árið 2017. Vöxtur útlánasafnsins var
vel dreifður í mismunandi atvinnugreinum en ný útlán námu 63 milljörðum króna.
Bankinn hefur sterka stöðu í byggingageiranum og heldur áfram að lána til fyrirtækja
í bæði íbúðar- og atvinnuhúsnæði. Viðskiptavinir Íslandsbanka eru í auknum mæli
meðvitaðir um kosti þess að verja vaxta- og gjaldeyrisáhættu og býður bankinn upp
á margs konar vörur til að mæta þörfum þeirra. Bankinn framkvæmdi marga stóra
skipta- og framvirka samninga fyrir bæði innlenda og alþjóðlega viðskiptavini á
árinu 2017. Fyrirtækjaráðgjöfin átti einnig farsælt ár og lauk 16 verkefnum, þar með
talið stærstu skuldabréfaútgáfu á Íslandi og eitt af stærstu hlutafjárútboðum ársins.
Skuldabréfamiðlun hélt sterkri markaðsstöðu með um 27% hlut í sértryggðum
bréfum og 19% hlutdeild í fyrirtækjaskuldabréfum.
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fyrirtækja
skuldabréfaútgáfa
á Íslandi 2017
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Fjármál og
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ALÞJÓÐLEG
FJÁRMÖGNUN

Íslandsbanki hélt áfram að byggja á sterkum grunni árið 2017. Arðsemi af reglulegri
starfsemi sýnir fram á öfluga stöðu bankans. Áframhaldandi sterk tekjumyndun
móðurfélags, aukin áhersla á skilvirkni í kjölfar endurskipulagningar, jafnvægi í
útlánavexti og heilbrigð arðsemi byggð á sterkri lausafjárstöðu stuðlar að sjálfbærri
framtíð bankans.
Hagnaður bankans eftir skatta var 13,2 ma.
kr. samanborið við 20,2 ma. kr. árið 2016.
Munurinn skýrist aðallega af einskiptistekjum
af sölu Borgunar á hlutum í Visa Europe
2016. Arðsemi eigin fjár var 7,5% á árinu, en
var 10,2% árið 2016. Hagnaður af reglulegri
starfsemi var 13,8 ma. kr. samanborið við 15,1
ma. kr. 2016. Arðsemi eigin fjár af reglulegri
starfsemi miðað við 15% eiginfjárhlutfall
þáttar 1 (CET1) var 10,3% á árinu 2017,
samanborið við 10,7% árið 2016* sem er í takt
við væntingar bankans. Lækkunina má rekja
til lægri vaxtatekna sem skýrist m.a. af lægri
vaxtamun á milli ára.

Fjármögnun bankans gekk vel á árinu.
Íslandsbanki var áfram leiðandi í útgáfu á
sértryggðum bréfum á íslenskum markaði og
gaf út fyrsta víkjandi skuldabréfið sem íslensk
fjármálastofnun selur á erlendum markaði frá
árinu 2008. Aukin tiltrú á íslenskt efnahagslíf,
hagstæðara rekstrarumhverfi innlendra
banka og sterk eiginfjárstaða Íslandsbanka
stuðlaði að hækkun lánshæfismats bankans
á árinu 2017 en í janúar 2017 hækkaði Fitch
Ratings mat sitt í BBB/F3 með stöðugum
horfum og í október 2017 hækkaði S&P
Global Ratings (S&P) mat sitt í BBB+/A-2
með stöðugum horfum. Fitch staðfesti matið
í desember 2017.

Jón Guðni
Ómarsson
fjármálastjóri

„Við erum afar ánægð með þann mikla áhuga á
Íslandsbanka hjá fjárfestum á árinu. Þar ber hæst
að nefna útgáfu bankans á víkjandi skuldabréfi (Tier
2) að fjárhæð 750 m. sænskra króna (9,3 ma. kr.) í
nóvember 2017 sem var fyrsta víkjandi útgáfa sem
íslensk fjármálastofnun selur á erlendum markaði
frá árinu 2008. Þess utan í desember 2017, þá keypti
bankinn tilbaka 150 m. evra af útistandandi 300 m.
evra skuldabréfi sem er á gjalddaga í júlí 2018. Þetta
var liður í lausafjárstýringu bankans og miðaði
að því að minnka endurfjármögnunaráhættu og
kostnað við lausafjárstýringu. Í janúar 2018 gaf
bankinn svo út skuldabréf að fjárhæð 300 m. evra
(um 38 ma. kr.) til 6 ára með innköllunarheimild
af hálfu útgefenda eftir 5 ár. Bréfið ber 1,125%

Hagnaður eftir skatta (ma.kr.)
20,6

Arðsemi af reglul. starfsemi
(%, m.v. 15% eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1))*

millibankavöxtum evru. Viðskiptin marka tímamót
í rekstri Íslandsbanka en um er að ræða lengstu

12,4%

20,2

fasta vexti sem jafngildir 75 punkta álagi yfir

10,7%

10,3%

13,2

skuldabréfaútgáfu og bestu kjör erlendis sem íslensk
fjármálastofnun hefur gefið út frá 2008. Ofangreint
endurspeglar það mikla traust á Íslandsbanka hjá
fjárfestum og hvetur okkur til að styrkja enn frekar
hið góða samstarf sem við höfum byggt upp við

2015

34

2016

2017

2015

2016

2017

*Hagnaður af reglulegri starfsemi sem hlutfall af CET1 15% eigin fé, leiðréttur fyrir áhættulausum vöxtum á umfram eigin fé. Hagnaður af reglulegri starfsemi er skilgreindur
sem hagnaður að undanskildum einskiptiskostnaði, til dæmis bankaskatti, virðisbreytingu lánasafnsins, virðisbreytingu vegna breytinga á flokkun eigna, kostnaði í tengslum
við einskiptiskostnað og virðisrýrnun viðskiptavildar og hreinum hagnaði af aflagðri starfsemi.

fjárfesta.“
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Traustur rekstur og stöðugar grunntekjur

Aðrar rekstrartekjur sem samanstanda af

Heildartekjur ársins 2017 voru 44,2 ma.
kr. sem er 16% lækkun frá 2016. Hreinar
vaxtatekjur voru 30,0 ma. kr. sem er lækkun
um 6% frá fyrra ári. Hreinn vaxtamunur var
2,9%, samanborið við 3,1% 2016. Lækkunina
má rekja til lægri vaxta og lækkunar eigin fjár.
Búist er við að vaxtamunurinn haldist rétt
undir 3,0% til skamms- og meðallangs tíma.

söluhagnaði fasteigna, leigutekjum, tekjum
af þjónustusamningum og hlutdeild í
hagnaði eða tapi hlutdeildarfélaga, námu
0,6 ma. kr. á árinu (2016: 0,7 ma. kr.).

Hreinar þóknanatekjur voru 13,8 ma. kr.
sem er sambærilegt við fyrra ár. Aukin
umsvif viðskiptavina móðurfélagsins
höfðu jákvæð áhrif en á móti kom lækkun á
erlendum tekjum dótturfélagsins Borgunar.
Tekjur af grunnstarfsemi (hreinar vaxtaog þóknanatekjur) voru 99% af heildar
rekstrartekjum. Bankinn leggur sem fyrr
áherslu á sterkar grunntekjur og stöðugt
tekjustreymi til lengri tíma.
Hreinn fjármunakostnaður var 0,7 ma. kr. á
árinu, samanborið við hagnað upp á 6,1 ma.
kr. 2016. Þetta skýrist af afleiðuviðskiptum
vegna áhættuvarna, virðisbreytingum á
hlutabréfum og viðskiptum með skuldabréf
og hlutabréf. Breytingin milli ára er aðallega
tilkomin vegna sölu Borgunar á hlut í Visa
Europe á öðrum fjórðungi 2016 sem hafði
6,2 ma. kr. hagnað í för með sér. Bankinn
hagnaðist á gjaldeyrisviðskiptum um 0,5 ma.
kr. á árinu, samanborið við 0,4 ma. hagnað
2016.
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Aukin skilvirkni í kjölfar
endurskipulagningar
Búist er við að kostnaður í tengslum við
breytingar bankans á árinu 2017 leiði af
sér framtíðar sparnað. 2017 var sannarlega
ár breytinga hjá Íslandsbanka, þar sem
markmiðið var að styrkja grunnstoðirnar
og undirbúa bankann fyrir sóknarfæri
framtíðar. Höfuðstöðvar bankans voru
sameinaðar í nýju húsnæði í Norðurturninum
í Kópavogi og starfrækir Íslandsbanki áfram
hagkvæmasta útibúanet á Íslandi með
14 útibúum. Bankinn kynnti nýtt skipulag
á árinu, hélt áfram undirbúningi vegna
nýs alþjóðlegs regluverks og fjárfesti í
nýjum tæknibúnaði, m.a. Sopra kerfinu,
sem mun leysa af hólmi eldri grunnkerfi
innlána og greiðslumiðlunar. Allt þetta olli
aukningu í stjórnunarkostnaði (að frátöldum
einskiptiskostnaði) um 1,1 ma. kr. á árinu 2017.
Aukning í launakostnaði á árinu var
að mestu vegna nýrra kjarasamninga.
Laun og launatengd gjöld voru 15,2 ma.
kr. 2017, sem er 3% hækkun milli ára og
aðallega tilkomin vegna samningsbundinna
hækkana. Til samanburðar hækkaði
launavísitala Hagstofu Íslands um 6,8%

Ársskýrsla 2017

Fjármál og fjármögnun

á árinu. Meðalfjöldi starfsmanna í fullu

óráðstafað eigið fé þann 1. janúar 2018 til

Efnahagsreikningur

starfi í móðurfélagi var 915 í lok árs (955
í árslok 2016) og voru 1.098 starfsmenn í
samstæðunni í árslok 2017 (1.161 í árslok
2016).

að endurspegla beitingu nýrra krafna um
virðisrýrnun og endurflokkun útgefinna
skuldabréfa á innleiðingardegi og mun ekki
leiðrétta samanburðartölur. Bankinn áætlar
að innleiðingin á IFRS 9 muni lækka eigið
fé samtals um 4,0 ma. kr. eftir skatta og að
eiginfjárhlutfall þáttar 1 (CET1) lækki um 25
punkta þann 1. janúar 2018. Endurflokkun
útgefinna skuldabréfa hefur 1,5 ma. kr. áhrif
á óráðstafað eigið fé og breytingar vegna
virðisrýrnunar nema 2,5 milljörðum króna.

Eignir – stöðugur vöxtur útlána til
viðskiptavina
Efnahagsreikningur bankans dróst
lítillega saman eða um 1,1% milli ára og
var 1,036 ma. kr. í árslok 2017. Útlán til
viðskiptavina jukust um 9,8%, eða 67,3 ma.
kr. sem er vel yfir áætluðum vexti upp á 6,0%
í landsframleiðslu ársins 2017 frá Greiningu
Íslandsbanka. Eftirspurn eftir nýjum útlánum
var einkum frá fyrirtækjum og í minna mæli
frá einstaklingum. Fasteignalán jukust um
14,5 ma. kr. milli ára. Ný útlán námu 199 ma.
kr. samanborið við 163 ma. kr. 2016, sem er
22% aukning.

Kostnaðarhlufall var 62,5% samanborið
við 56,9% 2016, sem er hærra en 55%
langtímamarkmið bankans. Bankaskattur
og einskiptiskostnaður er undanskilinn við
útreikning kostnaðarhlutfalls. Hagnaður
eftir skatta af aflagðri starfsemi var 2,6 ma.
kr. á árinu, samanborið við 2,9 ma. kr. 2016.
Hagnaðinn má rekja til sölu eigna og tekna af
aflagðri starfsemi.
Kostnaðarhlutfall (%)
56,2%

56,9%

2015

2016

62,5%

2017

Virðisbreyting útlána
Hrein virðisbreyting útlána skilaði 1,6
ma. kr. hagnaði árið 2017, samanborið við
0,7 ma. kr. hagnað 2016. Virðisbreytingar
haldast jákvæðar þökk sé hagstæðri þróun í
efnahagsmálum.
Innleiðing á IFRS 9 mun hafa áhrif á árinu
2018. Bankinn mun bóka leiðréttingu á
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Skattar og gjöld hafa áfram áhrif á hagnað
Tekjuskattur ársins 2017 var 4,2 ma. kr.,
samanborið við 5,2 ma. kr. árið 2016.
Virkur tekjuskattur var 28,0% samanborið
við 23,2% árið 2016, en þá var stærri hluti
tekna skattfrjáls. Bankaskatturinn var 2,9
ma. kr. árið 2017, samanborið við 2,8 ma.
kr. 2016. Bankaskatturinn jókst verulega
árið 2013 sem tímabundin ráðstöfun, en
óljóst er hvernig skatthlutfallið mun þróast
á næstu árum. Bankinn greiðir sérstakan
6% fjársýsluskatt á hagnað umfram 1 ma. kr.
ásamt því að greiða framlag í Tryggingarsjóð
innstæðueigenda og fjárfesta, til
Fjármálaeftirlitsins og til umboðsmanns
skuldara. Heildarskattar og gjöld námu
9,5 ma. kr. árið 2017 samanborið við 10,2
ma. kr. 2016. Framlagið í Tryggingarsjóð
innstæðueigenda og fjárfesta, 1,1 ma. kr. var
sambærilegt við fyrra ár.

Gæði útlána halda áfram að aukast, eins og
sjá má á lækkandi hlutfalli erfiðleikalána.
Útlán með sértæka virðisrýrnun eða eru í
meira en 90 daga vanskilum voru 1,0% við
árslok 2017, sem er lækkun úr 1,8% við árslok
2016. Nánari umfjöllun um lánasafnið og
útlánaáhættu er að finna í áhættuskýrslu
bankans fyrir árið 2017 (Pillar 3 report).
Fasteignir eru ennþá mikilvægasta
tegund trygginga bankans. Vegið
meðaltal veðsetningarhlutfalls (LTV)
húsnæðislánasafns bankans var 63% í árslok
2017, samanborið við 67% í árslok 2016.
Veðsetningarhlutfall bankans var 15,1% í
árslok 2017 samanborið við 15,2% 2016.
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Lán til viðskiptavina (ma.kr.)

Lán til viðskiptavina – eftir atvinnugreinum

88,3%

84,9%

Erfiðleikalán (%)

8%

74,0%
9%

Einstaklingar

666

688

755

755 ma.kr.

17%

40%

2,2%
1,8%

Verslun og
þjónusta
Sjávarútvegur

1,0%

Fasteignir
Iðnaður og
samgöngur

11%
31.12.15

31.12.16

Lán til viðskiptavina

31.12.17

Annað

31.12.15

31.12.16

31.12.17

Hlutfall innlána af útlánum

Lausafé bankans lækkaði en var þó áfram
mjög hátt í lok árs 2017. Lausafjárhlutföll
styrktust vegna minnkandi samþjöppunar
í innlánum. Þrír liðir – handbært fé og
innstæður hjá SÍ, skuldabréf og skuldagerningar og útlán til lánastofnana nema
samtals u.þ.b. 243 ma. kr., af því eru 224 ma.
kr. laust fé.
Skuldir – fjölbreytt fjármögnunarstefna
Heildarskuldir voru 854,8 ma. kr. sem
er lækkun um 1,6% milli ára. Bankinn
viðhélt sterkri lausafjárstöðu og voru
lausafjárhlutföll vel umfram kröfur
eftirlitsaðila og innri viðmið. Í lok ársins
2017 var lausafjárhlutfall (LCR) bankans
128% fyrir móðurfélagið og 142% fyrir
samstæðuna. Lausafjárhlutfall í erlendum
gjaldmiðlum var stýrt niður til að minnka
kostnað við lausafjárstýringu í árslok 2017.
Hlutfall stöðugrar fjármögnunar (NFSR)
í erlendum gjaldmiðlum var 123% fyrir
móðurfélagið og 122% fyrir samstæðuna og

37

15%

heildar hlutfallið var 118% fyrir móðurfélagið
og 117% fyrir samstæðuna. Á árinu 2018
stefnir bankinn að því að halda áfram að
stýra lausafjárhlutföllum í þá átt að lækka
kostnað enn frekar en á sama tíma halda
hlutföllunum vel yfir lágmarkskröfum.
Heildarinnlán drógust saman um 3,5% á
árinu eða í 578,2 ma. kr. Innlán eru ennþá
stærsti fjármögnunarliður bankans og
fylgst er vel með samþjöppunaráhættu.
Þessi lækkun er aðallega vegna lækkunar
í innlánum innlendra verðbréfasjóða
og erlendra fjármálafyrirtækja, einkum
vegna útflæðis aflandskróna eftir útboð
Seðlabankans í mars. Vegna þessa lækkaði
hlutfall innlána viðskiptavina gagnvart
útlánum til viðskiptavina í 75,1% í árslok
2017, samanborið við 86,4% í árslok 2016.
Hlutfall innlána á móti útlánum er 74,0% en
búist er við að hlutfallið muni lækka jafnt
og þétt á næstu árum í kjölfar afléttingar
fjármagnshafta.

Útgáfa skuldabréfa bankans jókst yfir
árið 2017, einkum útgáfa bréfa í erlendri
mynt og sértryggðra skuldabréfa á
innlendum markaði. Útgáfunni er ætlað
að draga úr áhættu með því að auka
fjölbreytni fjármögnunar. Bankinn gaf út
víkjandi skuldabréf að fjárhæð 750 m.
sænskra króna í nóvember 2017. Bréfin
bera fljótandi vexti 200 punkta ofan á
þriggja mánaða millibankavexti í sænskum
krónum. Eftirspurn var mikil og útgáfan
var seld til fjölbreytts hóps fjárfesta frá
Norðurlöndunum og meginlandi Evrópu.
Útgáfan er fyrsta víkjandi skuldabréfaútgáfa
sem íslensk fjármálastofnun selur á
erlendum markaði frá árinu 2008 og með
henni er stigið stórt skref í átt að hagstæðari
fjármagnsskipan á skuldahlið bankans. Sem
hluti af áframhaldandi viðleitni til að viðhalda
sterkum efnahagsreikning og nýta umfram
lausafé á skilvirkan hátt, keypti bankinn í
desember 150 m. evra af eigendum 300 m.
evra 2,875% skuldabréfaútgáfu bankans
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Eiginfjárhlutfall (%)

Vogunarhlutfall (%)

30,1%

18,1%
25,2%

31.12.15

Áhættuvegnar eignir á móti heildareignum (ma.kr.)

31.12.16

16,0%

24,1%

31.12.17

31.12.15

31.12.16

16,2%

31.12.17

66,9%

67,2%

74,9%

1.046

1.048

1.036

31.12.15

31.12.16

Heildareignir

sem er á gjalddaga 27. júlí 2018. Að innlánum
undanskildum fer innlend fjármögnun
aðallega fram með útgáfu sértryggðra
skuldabréfa og víxla. Markaður fyrir útgáfu
sértryggðra skuldabréfa var góður á árinu,
gefin voru út bréf að fjárhæð yfir 41 ma.
kr. sem styrkti stöðu bankans sem stærsti
útgefandi sértryggðra skuldabréfa á Íslandi.
Eigið fé
Heildar eigið fé bankans var 181,0 ma. kr.
í árslok 2017 samanborið við 178,9 ma. kr.
í árslok 2016. Þar af er hlutdeild minnihluta
2,5 ma. kr. Nafnvirði hlutabréfa bankans var
10 ma. kr. í árslok 2017 og hlutafé var 65 ma.
kr.
Í árslok 2017 var eiginfjárhlutfall bankans
24,1%, samanborið við 25,2% í árslok
2016, sem er umfram markmið bankans
um 20,3 – 21,3%. Eiginfjárhlutfall þáttar
1 (Tier 1) var 22,6% samanborið við 24,9%
2016. Fjármálaeftirlitið (FME) setur kröfur
um lágmarkseiginfjárhlutfall upp á 19,8%.
Fyrir ári síðan kynnti bankinn í fyrsta sinn til
sögunnar nýtt langtíma eiginfjármarkmið.
38

Þetta markmið byggir á innra matsferli
fyrir eiginfjárþörf (ICAAP) og könnunarog matsferli (SREP). Það gerir ráð fyrir að
bankinn viðhaldi kröfu um eigið fé sem er
0,5 - 1,5% hærra heldur en SREP krafan gerir
ráð fyrir til að tryggja það að skammtímaflökt
valdi því ekki að hlutfallið fari niður fyrir
kröfur regluverksins. Eiginfjármarkmiðið
styður við stefnu bankans og gerir ráð fyrir
breytingum eða óvissu í rekstrarumhverfinu.
Það getur breyst með tímanum og
endurspeglar breytingar í áhættustýringu,
stefnu bankans og ytra umhverfi. Byggt
á SREP ferli síðasta árs er langtíma
eiginfjármarkmið bankans 20,3 – 21,3%.
Íslandsbanki notar staðalaðferð til að meta
áhættuvegnar eignir sem námu 775,5 ma.
kr. við árslok 2017, eða 74,9% af heildar
eignum, sem er lítilleg aukning milli ára.
Vogunarhlutfall í árslok 2017 var 16,2%,
samanborið við 16,0% árið 2016, sem sýnir
hóflega gírun.
Árið 2017, greiddi bankinn út 10 ma.
kr. í arð til hluthafa fyrir rekstrarárið
2016. Bankinn mun halda áfram að

31.12.17
Áhættuvegnar eignir / heildareignir

greiða arð til að hámarka eiginfjárstöðu
efnahagsreikningsins í samræmi við
arðgreiðslustefnu bankans um að greiða
40-50% af hagnaði eftir skatt til hluthafa.
Stjórn bankans leggur til að 13 ma. kr. verði
greiddar í arð til hluthafa fyrir rekstrarárið
2017. Arðgreiðslustefna bankans er að greiða
40-50% af hagnaði eftir skatt til hluthafa
og gerð er tillaga að hærri arðgreiðslu
vegna rúmrar eiginfjárstöðu hans að þessu
sinni. Stjórn bankans má kalla til sérstaks
hluthafafundar síðar á árinu þar sem tillaga
um greiðslu arðs af hagnaði fyrri rekstrarára
kann að vera lögð fram.
Jöfnuðir
Bankinn ber áhættu vegna verðbólgu þar
sem virði verðtryggðra eigna er meira en
virði verðtryggðra skulda. Við árslok 2017
var munurinn á samstæðugrunni 27,5 ma.
kr. (14,7% af eigin fé), samanborið við 60,9
ma. kr. 2016 (34,3% af eigin fé). Jöfnuðinum
er stýrt með skiptasamningum, útgáfu
verðtryggðra sértryggðra skuldabréfa og
verðtryggðum innlánsreikningum.
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Gjaldeyrisjöfnuðurinn var í lok árs -0,7 ma.

einkageirans. Aðrir þættir voru jákvæð þróun

kr. (0,4% af eigin fé), samanborið við 0,4
ma. kr. (0,2% af eigin fé) í lok 2016. Fylgst
er vel með jöfnuðum bankans og eru þeir
innan viðmiða laga.

í verði skuldabréfa bankans á eftirmarkaði,
meiri áhugi erlendra aðila á skuldabréfum
bankans, bæting á langtíma áhættuveginni
eiginfjárstöðu bankans og skarpur samdráttur erfiðleikalána frá árinu 2010.

Ársreikningur

Fjárfestatengsl

Lánshæfismat
Aukin tiltrú á íslenskt efnahagslíf,
hagstæðara rekstrarumhverfi
innlendra banka og sterk eiginfjárstaða
Íslandsbanka stuðlaði að hækkun
lánshæfismats bankans á árinu 2017.
Íslandsbanki er eini íslenski bankinn með
lánshæfismat frá tveimur alþjóðlegum
lánshæfismatsfyrirtækjum, Fitch Ratings og
S&P. Í júní 2017 hækkaði S&P lánshæfismat
íslenska ríkisins í A, vegna afnáms gjaldeyrishafta og lækkandi skuldastöðu. Í október
hækkaði S&P lánshæfismat Íslandsbanka í
BBB+/A-2 með stöðugum horfum. Í janúar
2017 hækkaði Fitch Ratings lánshæfismat
Íslandsbanka í BBB/F3 með stöðugum
horfum og staðfesti matið í desember.
Þessar hækkanir endurspegla aukið traust
erlendra aðila á íslensku efnahagslífi
og fjármálakerfi, sem hefur styrkst við
afnám gjaldeyrishafta og lækkandi skuldir
39

Lánshæfismat
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Stjórnarhættir
og samfélagsleg
ábyrgð
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Stjórnarhættir
Stjórn Íslandsbanka hefur einsett sér að vera framúrskarandi í góðum stjórnarháttum
og að stjórnarhættir bankans samræmist því regluverki sem um starfsemina gildir,
alþjóðlega viðurkenndum viðmiðum og bestu framkvæmd á sviði stjórnarhátta.
Íslandsbanki hlaut fyrst viðurkenningu sem
fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum
í mars 2014 frá Rannsóknarmiðstöð um
stjórnarhætti við Viðskiptafræðistofnun
Háskóla Íslands. Viðurkenningin var veitt í
kjölfar ítarlegrar skoðunar á starfsháttum
stjórnar, undirnefnda stjórnar og stjórnenda
bankans. Viðurkenningin var endurnýjuð í
mars 2015, 2016 og 2017.
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Íslandsbanki hefur sett sér stefnu um
góða stjórnarhætti og ákvarðanatökulykil,
sem kortleggur skilyrði fyrir öllum
meiriháttar ákvörðunum innan bankans.
Lykilinn er liður í að bæta ákvarðanatöku
og auka þar með traust hagsmunaaðila
til bankans. Ákvarðanatökulykillinn setur
ákveðin skilyrði og mælir fyrir um tiltekið
ferli fyrir töku meiriháttar ákvarðana.
Hann setur það skilyrði að allar meiriháttar
ákvarðarnir skuli teknar á grundvelli bestu
fáanlegu upplýsinga á hverjum tíma og
að fengnu áliti viðeigandi aðila innan
bankans. Stjórnarhættir Íslandsbanka eru í
samræmi við viðurkenndar leiðbeiningar um
stjórnarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út
af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq Iceland og
Samtökum atvinnulífsins.
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Stjórnskipulag
Stjórnun og yfirráð yfir Íslandsbanka skiptast á milli hluthafa, stjórnar og bankastjóra í
samræmi við samþykktir bankans, önnur tilmæli stjórnarinnar og viðeigandi lög og reglur.

Samþykktir Íslandsbanka
Samþykktir Íslandsbanka kveða m.a. á um
tilgang bankans, hlutafé, hluthafafundi,
kosningu stjórnar og skyldur hennar, sem og
hvernig megi breyta samþykktum bankans

		
Samþykktir Íslandsbanka
Skipurit

STJÓRN

INNRI ENDURSKOÐUN

BANKASTJÓRI

FJÁRMÁL

REGLUVARSLA

REKSTUR OG
UPPLÝSINGATÆKNI
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Stjórn bankans og
undirnefndir stjórnar
Stjórn Íslandsbanka
Í stjórn bankans sitja sjö einstaklingar og
tveir varamenn, sem kosnir eru á hverjum
aðalfundi til eins árs í senn.
Stjórn bankans fer með æðsta vald í
málefnum bankans á milli hluthafafunda
nema þegar lög eða samþykktir bankans
kveða á um annað. Stjórn ber ábyrgð á
mótun stefnu bankans og felur bankastjóra
nánari útfærslu og framkvæmd hennar.
Stjórn hefur eftirlit með starfsemi bankans
og að hún sé ávallt í samræmi við lög, reglur
og góða viðskiptahætti.
Starfsreglur stjórnar

Undirnefndir stjórnar
Í samræmi við starfsreglur stjórnar eru
tilnefndar sérstakar undirnefndir stjórnar.
Undirnefndirnar starfa samkvæmt
erindisbréfi frá stjórn og starfsreglum
stjórnar. Nefndirnar eru þrjár og eru allar
skipaðar stjórnarmönnum, nefndarskipan má
sjá í töflu hér að neðan.
Nefndirnar eru: endurskoðunarnefnd,
stjórnarhátta-, starfskjara- og
mannauðsnefnd og áhættunefnd stjórnar.

Undirnefndir stjórnar

Nefndarskipan stjórnar
Stjórnarhátta-, starfskjaraog mannauðsnefnd

Friðrik Sophusson
Anna Þórðardóttir
Auður Finnbogadóttir
Árni Stefánsson
Hallgrímur Snorrason

Formaður
nefndar

Heiðrún Jónsdóttir
Helga Valfells

Nefndarmaður
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Stjórn
bankans

Friðrik Sophusson, stjórnarformaður
(f. 1943) hefur verið stjórnarformaður frá janúar 2010. Friðrik hefur víðtæka reynslu og
þekkingu á sviði stefnumörkunar í efnahagsmálum, stjórnun og opinberri þjónustu á Íslandi.
Hann hefur gegnt fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök
sem og sinnt stjórnarsetu. Friðrik var framkvæmdastjóri Stjórnunarfélags Íslands 1972-1978
þegar hann tók sæti á Alþingi. Friðrik átti sæti í ríkisstjórn 1987-1988, þá sem iðnaðar- og
orkumálaráðherra og síðar sem fjármálaráðherra 1991-1998. Árið 1999 tók Friðrik við starfi
forstjóra Landsvirkjunar sem hann gegndi í tæp 11 ár. Hann er jafnframt stjórnarformaður
Hlíðarenda ses., sem og varamaður í stjórn Fondement ses.
Friðrik er með embættispróf frá lagadeild Háskóla Íslands.
Undirnefndir Formaður stjórnarhátta-, starfskjara- og mannauðsnefndar stjórnar.
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Stjórn bankans

Anna Þórðardóttir (f. 1960) hefur verið
stjórnarmaður frá apríl 2016. Hún hefur
mikla reynslu af stjórnarsetu. Hún hefur
setið í stjórn KPMG og í félagi löggiltra
endurskoðenda. Hún situr í stjórn
Framtíðarseturs Íslands, Heimavalla og er
formaður endurskoðunarnefndar Haga.
Anna starfaði hjá KPMG á árunum 19882015, þar af sem eigandi frá 1999 og bar
m.a. ábyrgð á endurskoðun hjá eftirfarandi
félögum: Reitum, Högum, 365, Baugi Group,
Vodafone, Landfestum, Landey, 10-11 og
Félagsbústöðum.

Auður Finnbogadóttir (f. 1967) hefur
verið stjórnarmaður frá apríl 2016.
Hún hefur víðtæka reynslu af störfum
á fjármálamarkaði. Hún hefur meðal
annars starfað sem framkvæmdastjóri
Lífsverks lífeyrissjóðs, Lífeyrissjóðs
starfsmanna Kópavogsbæjar og MP
banka. Auður hefur verið stjórnarformaður
Samkeppniseftirlitsins og meðal annars
setið í stjórn Framtakssjóðs Íslands,
Icelandair Group, Landsnets, Norðlenska
og Nýja Kaupþings banka. Auður sinnir
starfi framkvæmdastjóra Sólheima ses., í
Grímsnesi.

Árni Stefánsson (f. 1966) hefur verið
stjórnarmaður frá apríl 2016. Hann hefur
víðtæka stjórnunarreynslu tengdri stóriðju á
Íslandi. Hann starfar sem framkvæmdastjóri
og situr í framkvæmdastjórn hjá Rio Tinto.
Árni hefur áður starfað sem framkvæmdastjóri hjá Norðuráli Grundartanga, deildarstjóri hjá Landsneti og yfirmaður netrekstrar
hjá Landsvirkjun.

Anna er löggiltur endurskoðandi og er með
Cand.oecon. gráðu í viðskiptafræði frá
Háskóla Íslands. Hún stundaði Cand.merc.
nám í fjármálafræðum við Handelshøjskolen
í Århus.
Undirnefndir: Formaður endurskoðunarnefndar og nefndarmaður í áhættunefnd
stjórnar
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Auður er með B.Sc. í viðskiptafræði
með áherslu á alþjóðleg viðskipti frá
University of Colorado, MBA gráðu frá
Háskólanum í Reykjavík og hefur lokið prófi í
verðbréfaviðskiptum.
Undirnefndir: Nefndarmaður í áhættunefnd stjórnar.

Árni er með M.Sc. gráðu í rafmagnsog rekstrarverkfræði og B.sc. gráðu í
rafmagnsverkfræði frá Álaborgarháskóla í
Danmörku.
Undirnefndir: Nefndarmaður í áhættunefnd stjórnar.
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Hallgrímur Snorrason (f. 1947) hefur
verið stjórnarmaður frá apríl 2016.
Hann starfar sjálfstætt sem ráðgjafi í
opinberri hagskýrslugerð. Hann gegndi
starfi Hagstofustjóra 1985-2007 og var
aðstoðarforstjóri Þjóðhagsstofnunar 19801984. Hann hefur setið í fjölda stjórna, m.a.
bankaráði Útvegsbanka Íslands, Skýrr og
Auðar Capital. Hann hefur jafnframt verið
formaður ýmissa stjórnskipaðra nefnda,
bæði innlendra sem og nefnda tengdum
norrænu samstarfi, EFTA, ESB og OECD.
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Heiðrún Emilía Jónsdóttir (f. 1969)
hefur verið stjórnarmaður frá apríl 2016.
Hún starfar sem héraðsdómslögmaður
hjá Fjeldsted og Blöndal lögmannsstofu.
Auk þess að sitja í stjórn bankans er
hún nú stjórnarmaður í Símanum og
Olíuverzlun Íslands. Hún starfaði áður sem
framkvæmdastjóri hjá Eimskipafélagi Íslands,
Lex Lögmannsstofu og framkvæmdastjóri
lögfræði- og mannauðssviðs KEA. Hún
hefur víðtæka reynslu af stjórnarsetu frá
árinu 1998. Hún hefur meðal annars verið
formaður stjórnar Norðlenska, Íslenskra
Hallgrímur er með M.Sc. gráðu í hagfræði
verðbréfa og Gildis lífeyrissjóðs og stjórnarfrá Háskólanum í Lundi og B.Sc. gráðu í
maður í stjórn Ístaks, Reiknistofu bankanna,
hagfræði frá Háskólanum í Edinborg.
Arion verðbréfavörslu, Þekkingar og
Undirnefndir: Nefndarmaður í stjórnarhátta-, Landssambands lífeyrissjóða.
starfskjara- og mannauðsnefndar stjórnar og
Heiðrún er með embættispróf frá lagaendurskoðunarnefnd.
deild Háskóla Íslands og hefur lokið prófi
í verðbréfaviðskiptum. Hún lauk AMP
stjórnendanámi frá IESE Business School í
Barcelona árið 2017.

Stjórn bankans

Helga Valfells (f. 1964) hefur verið
stjórnarmaður frá september 2013.
Hún er stofnandi og framkvæmdastjóri
fjárfestingarfélagsins Crowberry Capital.
Helga hefur m.a. sinnt störfum fyrir Estée
Lauder UK, Merrill Lynch International
Europe og Útflutningsráð Íslands þar
sem hún starfaði með fjölmörgum ólíkum
útflutningsfyrirtækjum. Helga hefur setið
í stjórnum 14 nýsköpunarfélaga á meðan
hún starfaði sem framkvæmdastjóri
Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins frá 2010
til 2016. Hún er frumkvöðull og hefur
tekið þátt í stofnun nýsköpunarfyrirtækja
og einnig starfað sem aðstoðarmaður
viðskiptaráðherra. Hún hefur jafnframt
starfað sem ráðgjafi fyrir fjölmörg
útflutningsfyrirtæki frá Íslandi, Bretlandi
og Kanada. Helga er varamaður í stjórn
Framtakssjóðs Íslands.
Helga er með B.A. gráðu Harvard University
og MBA gráðu frá London Business School.

Undirnefndir: Nefndarmaður í stjórnarhátta-, Undirnefndir: Formaður áhættunefndar
stjórnar.
starfskjara- og mannauðsnefndstjórnar og
endurskoðunarnefnd.
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Yfirstjórn
Stjórnskipulag bankans er tvíþætt
Stjórn bankans hefur eftirlit með starfsemi
bankans og að hún sé ávallt í samræmi við
lög, reglur og góða viðskiptahætti. Stjórnin
hefur einnig eftirlit með framkvæmd stefnu
bankans, virkni eftirlits með bókhaldi
og fjárreiðum og tryggir stöðuga virkni
Innri endurskoðunar, Regluvörslu og
Áhættustýringar.
Bankastjóri, framkvæmdastjóri Áhættustýringar, Regluvörður og aðrir meðlimir í
lykilnefndum bankastjóra eru ábyrgir fyrir að
innleiða verklag um áhættustýringu og innra
eftirlit í samræmi við stefnu stjórnar.
Bankastjóri
Bankastjóri er ábyrgur fyrir daglegum rekstri
bankans í samræmi við stefnu og ákvarðanir
stjórnar. Það er enn fremur í höndum bankastjóra að tryggja að starfsemi bankans sé
ávallt í samræmi við samþykktir bankans og
viðeigandi lagaramma.
Bankastjóri skipar regluvörð bankans,
framkvæmdastjóra yfir starfssvið bankans
sem og nefndarmenn í ráðgefandi nefndir
bankastjóra.
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Ráðgefandi nefndir bankastjóra
Ráðgefandi nefndir bankastjóra skiptast
í stefnumótunarnefndir, sem hafa með
höndum innleiðingu á stefnu stjórnar
og viðskiptanefndir, sem taka afstöðu til
einstakra viðskiptaerinda.
1. Stefnumótunarnefndir

Stefnumótunarnefndir taka lykilákvarðanir er
varða innleiðingu á þeirri stefnu sem mörkuð
er af stjórn. Stefnumótunarnefndir eru
framkvæmdastjórn og áhættustefnunefnd. Í þeim eiga sæti allir framkvæmdastjórar bankans auk annarra stjórnenda sem
skipaðir eru af bankastjóra.
2. Viðskiptanefndir

Viðskiptanefndir bankans taka afstöðu
til einstakra viðskipta- eða rekstrarerinda
í samræmi við stefnuskjöl, reglur og
önnur mörk sem samþykkt hafa verið af
stjórn bankans, framkvæmdastjórn eða
áhættustefnunefnd. Viðskiptanefndir
bankans eru yfirlánanefnd, efnahagsnefnd,
fjárfestingarráð og rekstrar- og
öryggisnefnd.

Skipan nefndanna er ákveðin af bankastjóra
og starfa þær samkvæmt erindisbréfi og
starfsreglum settum af bankastjóra.
Áhættustýring
Bankinn hefur gefið út Pillar 3 áhættuskýrslu
fyrir árið 2017. Skýrslan veitir markaðsaðilum
upplýsingar sem ætlað er að auka skilning
á áhættustýringu, eiginfjárstöðu og lausafjárstöðu bankans.

Áhættuskýrsla

Eignarhald bankans
Frá janúar 2016 er bankinn að fullu í eigu
íslenska ríkisins, beint og í gegnum ISB
Holding, sem er jafnframt í eigu íslenska
ríkisins. Bankasýsla ríkisins fer með eignarhlut ríkisins í samræmi við lög um Bankasýslu
ríkisins nr. 88/2009.
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Framkvæmda
stjórn

Birna Einarsdóttir
Bankastjóri Íslandsbanka frá október 2008
Birna tók við stöðu framkvæmdastjóra viðskiptabankasviðs árið 2007 en hafði áður
gegnt stöðu framkvæmdastjóra sölu- og markaðsmála, útibússtjóra og markaðsstjóra
hjá Íslandsbanka. Á árunum 1998 til 2004 starfaði Birna sem vörustjóri hjá Royal Bank of
Scotland. Hún hefur jafnframt starfað sem markaðsstjóri Íslenska útvarpsfélagsins, Stöðvar 2
og Íslenskrar getspár.
Birna er með Cand.Oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og MBA gráðu frá
Háskólanum í Edinborg.
Birna hefur starfað í 23 ár hjá Íslandsbanka og forverum hans.
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Framkvæmdastjórn

Jón Guðni Ómarsson
Framkvæmdastjóri Fjármála frá október
2011

Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir
Framkvæmdastjóri Einstaklinga frá maí
2017

Sigríður Olgeirsdóttir
Framkvæmdastjóri Rekstrar- og
upplýsingatækni frá september 2010

Jón Guðni var forstöðumaður fjárstýringar
frá 2008 til 2011. Jón hefur sinnt ýmsum
störfum hjá bankanum og forverum hans,
til dæmis innan markaðsviðskipta, þar sem
hann veitti ráðgjöf um áhættuvarnir og
á fyrirtækjasviði, þar sem hann tók þátt í
erlendum lánveitingum. Jón Guðni hefur
einnig sinnt ráðgjöf við áhættustýringu
banka hjá SunGard í Boston.

Sigríður Hrefna starfaði áður sem
framkvæmdastjóri smásölusviðs Olís frá
árinu 2014. Hún hefur áður starfað hjá
Arion banka, skilanefnd Sparisjóðsbanka
Íslands, Atlas Ejendomme A/S og Lex
lögmannsstofu. Hún hefur jafnframt setið í
stjórnum ýmissa félaga.

Sigríður hefur starfað innan hugbúnaðarog upplýsingatæknigeirans frá 1984 og
var m.a. forstöðumaður hugbúnaðarsviðs
Tæknivals hf., framkvæmdastjóri Ax
Business Intelligence A/ S í Danmörku og
framkvæmdastjóri Ax hugbúnaðarhúss á
Íslandi.

Sigríður Hrefna er með embættispróf í
lögfræði frá lagadeild Háskóla Íslands, er
héraðsdómslögmaður og með MBA gráðu
frá Copenhagen Business School. Þá hefur
Sigríður lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

Sigríður er menntuð sem kerfisfræðingur
frá EDB-skolen í Óðinsvéum í Danmörku.
Hún er með diplomu í rekstrarfræði
frá Endurmenntun HÍ og MBA gráðu í
alþjóðastjórnun frá Háskólanum í Reykjavík.
Þá hefur hún lokið stjórnendanámi
Advanced Management Program (AMP) frá
Harvard Business School.

Jón Guðni er með B.Sc. gráðu í iðnaðarverkfræði og M.Sc. gráðu í fjármálaverkfræði
frá Georgia Institute of Technology. Jón
Guðni er einnig Chartered Financial
Analyst (CFA) og hefur lokið prófi í
verðbréfaviðskiptum.
Jón Guðni hefur starfað í 15 ár hjá
Íslandsbanka og forverum hans.
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Sigríður Hrefna hóf störf hjá Íslandsbanka í
maí 2017.

Sigríður hefur starfað í sjö ár hjá
Íslandsbanka.
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Framkvæmdastjórn

Sverrir Örn Þorvaldsson
Framkvæmdastjóri Áhættustýringar frá
nóvember 2010

Una Steinsdóttir
Framkvæmdastjóri Viðskiptabanka
frá maí 2017

Vilhelm Már Þorsteinsson
Framkvæmdastjóri Fyrirtækja og fjárfesta
frá maí 2017

Sverrir Örn hefur starfað við áhættustýringu
síðan 2006. Áður en hann hóf störf hjá
bankanum starfaði Sverrir Örn hjá Íslenskri
erfðagreiningu í 6 ár við rannsóknir,
gagnaúrvinnslu og hugbúnaðargerð.

Una hóf störf hjá Íslandsbanka 1991 og
hefur víðtæka og fjölbreytta starfsreynslu
úr bankanum. Hún var framkvæmdastjóri
viðskiptabankasviðs frá október 2008 til
maí 2017, framkvæmdastjóri útibúasviðs
frá 2007 til 2008 og útibústjóri útibúsins
í Reykjanesbæ frá 1999. Áður sinnti hún
ýmsum störfum í alþjóðadeild bankans,
lánaeftirliti og við lánaþjónustustjórnun.

Vilhelm Már hóf störf hjá Íslandsbanka
1999 og hefur frá þeim tíma unnið
að margvíslegum verkefnum innan
bankans, svo sem í markaðsviðskiptum, á
fyrirtækjasviði og á skrifstofu bankastjóra.
Hann var framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs
frá október 2008 til maí 2017. Áður
stýrði Vilhelm viðskiptaþróunarteymi
bankans sem m.a. vann að ytri vexti
bankans og síðar að eignasölu og ýmsum
fjármögnunarverkefnum.

Sverrir er með BS í stærðfræði frá Háskóla
Íslands, MS í fjármálastærðfræði og Ph.D.
í stærðfræði, bæði frá Stanford háskóla í
Kaliforníu. Hann hefur auk þess lokið prófi
í verðbréfaviðskiptum og faggildingu í
fjármálalegri áhættustýringu (FRM) á vegum
GARP.
Sverrir Örn hefur starfað í 12 ár hjá Íslandsbanka og forverum hans.

Una hefur lokið Cand.Oecon. gráðu í
viðskiptafræði frá Háskóla Íslands og lauk
AMP stjórnendanámi frá IESE Business
School í Barcelona árið 2015.
Una hefur starfað í 27 ár hjá Íslandsbanka og
forverum hans

Hann er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá
Háskólanum í Reykjavík, MBA gráðu frá Pace
University í New York og hefur lokið prófi í
verðbréfaviðskiptum.
Vilhelm Már hefur starfað í 18 ár hjá Íslandsbanka og forverum hans.
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Samfélagsleg ábyrgð
Ábyrg starfsemi er forsenda fyrir góðum og heilbrigðum rekstri og vill bankinn vera
leiðandi á þessu sviði í samfélaginu. Íslandsbanki hefur frá árinu 2010 verið aðili að
alþjóðlegum sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð, UN Global Compact
og hefur birt árlega samfélagsskýrslur (COP) sem byggjast á nálgun sáttmálans.

Samfélagsleg ábyrgð Íslandsbanka
samanstendur af fimm meginstoðum.
Viðskipti
Íslandsbanki leggur áherslu á góða stjórnarhætti og hagkvæmni. Bankinn leitast við að
þjóna viðskiptavinum sínum með því að hafa
skýrt regluverk, veita gagnlegar upplýsingar
og gæta jafnræðis meðal viðskiptavina.
Fræðsla
Markmið Íslandsbanka er að auka þekkingu,
færni og áhuga á fjármálum með því að bjóða
upp á aðgengilega og áhugaverða fræðslu
um fjármál og efnahagsmál. Fræðslunni er
ætlað að vekja áhuga og aðstoða fólk við að
taka upplýstar ákvarðanir um eigin fjármál.
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Umhverfið
Íslandsbanki leggur áherslu á að vinna í takt
við umhverfið og að lágmarka þau neikvæðu
áhrif sem starfsemi bankans kann að hafa á
umhverfið.
Vinnustaðurinn
Starfsmenn eru hvattir til taka virkan þátt í
samfélagsverkefnum og stuðlar bankinn að
vellíðan á vinnustað og markvissri fræðslu.
Markmið Íslandsbanka er að ráða, efla og
halda í hæfileikaríkt og ábyrgt starfsfólk.
Samfélagið
Íslandsbanki leggur sitt af mörkum til að
efla nærumhverfi sitt með því að styðja
við félags-, menningar- og íþróttastarf
auk þess að styrkja nýsköpunar- og
frumkvöðlaverkefni. Stuðningur er bæði
í formi þátttöku starfsmanna og beins
fjárstuðnings við valin verkefni.
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Samfélagsleg ábyrgð

80 börn og fjölskyldur þeirra komu í
Norðurturninn í desember þar sem bankinn
hélt Vetrarhátíð fyrir börn hælisleitenda í
samstarfi við Rauða krossinn.

Íslandsbanki gerðist aðili að samtökunum
IcelandSIF sem er sjálfstæður vettvangur
fyrir umræður og fræðslu um ábyrgar
fjárfestingar.

300 starfsmenn Íslandsbanka nýta
sér samgöngustyrk og nýta því aðrar
samgönguleiðir en einkabíl.

Tveir starfsmenn fóru til Sierra Leone í
samstarfi við velgerðarsjóð Auroru þar sem
bankinn gaf tölvur og tækjabúnað ásamt því
að aðstoða við tölvukennslu á svæðinu.

Í samfélagsskýrslu bankans má sjá þau
fjölmörgu verkefni sem unnin voru á
árinu 2017 og í henni er gerð grein fyrir níu
lykilverkefnum er snúa að samfélagsábyrgð:
Ábyrg lánastarfsemi
Ábyrgar fjárfestingar
Ábyrg innkaupastefna
Upplýsingaöryggi
Samgöngustefna
Jafnréttisstefna
Fræðsla til viðskiptavina
Hjálparhönd
Skýr styrkjastefna
Samfélagsskýrsla bankans

450 starfsmenn Íslandsbanka veittu
hjálparhönd árið 2017. Hátt í 30
góðgerðafélög fengu aðstoð frá starfsfólki
við fjölbreytt verkefni starfseminnar.

50% minna er prentað af pappír eftir að
bankinn flutti höfuðstöðvar í Norðurturninn
í Kópavogi þar sem markmiðið er að gera
bankann pappírslausan.
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Íslandsbanki skrifaði undir yfirlýsingu um
ábyrga ferðaþjónustu. Festa – miðstöð um
samfélagsábyrgð og Íslenski ferðaklasinn
standa að verkefninu í samstarfi við
Ferðamálastofu, SAF, Íslandsstofu,
Stjórnstöð ferðamála, Markaðsstofu
landshlutanna, Höfuðborgarstofu og
Safetravel og sýndu fram á framvindu í
þeim áhersluþáttum sem fram koma í
yfirlýsingunni.

Starfsmaður bankans fór í fimm ferðir
á vegum Rauða krossins til Afríku til að
aðstoða við upplýsinga- og samskiptatækni
í verkefninu Digital Divide. Tilgangur
verkefnisins er að brúa hið stafræna bil svo
landsfélögin geti betur skipulagt og stýrt
hjálparstarfinu.

Fræðslustarfsemi bankans var öflug á
árinu þar sem bæði voru haldnir fundir og
myndbönd framleidd. Yfir 50.000 manns
horfðu á myndbönd bankans.
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Meistaramánuður
Íslandsbanki var þátttakandi í Meistaramánuði í fyrsta skipti árið 2017 í gegnum nýja og
spennandi markaðsherferð.
Í meistaramánuði skora þátttakendur sjálfa sig á hólm, setja sér markmið og verða besta
útgáfan af sjálfum sér en það geta allir tekið þátt í Meistaramánuði
Markmiðin geta verið stór og smá en í gegnum árin hafa þátttakendur til dæmis sett sér
markmið um að heimsækja ömmu og afa, taka mataræðið í gegn, klífa fjöll og fara fyrr á fætur.
Ítarleg fræðsla um sparnað var í boði í tengslum við Meistaramánuð í febrúar. Áhersla var
lögð á að kynna þátttakendum markmiðasetningu og þær aðferðir sem best reynast við að
byggja upp varasjóð til skemmri og lengri tíma.

45%

starfsmanna settu
sér markmið

37%

Íslendinga tók þátt í
Meistaramánuði
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Meðmælavísitala (NPS)
Íslandsbanka hefur aldrei
verið hærri en í kjölfar
Meistaramánaðar 2017
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Maraþon
Á síðasta ári var slegið met í áheitum í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka og
hefur söfnunin aldrei verið stærri. Rúmlega 118 milljónir króna söfnuðust til 152
góðgerðarfélaga og er það um 20% aukning frá því árið áður þegar ríflega 97 milljónir
króna söfnuðust. Í kringum 15 þúsund manns tóku þátt í hlaupinu á síðasta ári og voru
erlendir hlauparar fjögur þúsund talsins frá 87 löndum.
Íslandsbanki hefur stutt við Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka síðastliðin 20 ár og aukið
stuðning sinn við maraþonið á milli ára. Bankinn greiðir nú allan kostnað sem fellur til við
söfnunina svo sem þróun og viðhald á tölvukerfi vegna heimasíðunnar og færslugjöld vegna
áheita en áður fóru um 5% af ágóðanum í kostnað vegna hlaupsins. Bankinn hefur einnig
kostað vef Hlaupastyrks (www.hlaupastyrkur.is) á undanförnum tíu árum og hafa 663
milljónir króna safnast í gegnum vefinn til góðra málefna frá þeim tíma.
Íslandsbanki hefur einnig heitið á alla starfsmenn sína og tóku rúmlega 300 starfsmenn þátt
á árinu 2017. Bankinn er stoltur af þessum glæsilega viðburði sem er hluti af samfélagsstefnu
bankans og vonast til að aukið framlag efli viðburðinn enn frekar.

Áheitamet

118 m.kr.
söfnuðust til 152
góðgerðafélaga árið 2017

4.000

erlendir hlauparar frá 87 löndum
tóku þátt árið 2017

Í kringum

15.000

hlauparar tóku þátt árið 2017
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Hjálparhönd
Tveir starfsmenn Íslandsbanka, þau Írunn Ketilsdóttir og Brynjar Freyr Jónasson fóru til
Sierra Leone og héldu grunnnámskeið í tölvunotkun fyrir um 70 manns . Þátttakendur
á námskeiðinu voru á aldrinum 14 til 47 ára en um helmingur þátttakenda voru í fyrsta
skipti að prófa tölvu. Verkefnið var unnið í samstarfi við Aurora velgerðarsjóð.
Meðal þátttakenda á námskeiðinu voru ungar stúlkur af heimili fyrir munaðarlaus börn og
lögð var áhersla á að sýna þeim hvaða tækifæri felist í upplýsingatækni. Konur sem höfðu
verið útskúfaðar úr samfélaginu vegna misnotkunar voru einnig á námskeiðinu og var lögð
áhersla á að kenna þeim að nota tækin og þau tækifæri sem tæknibyltingin gæti haft á líf
þeirra.
Á meðan dvölinni stóð heimsóttu Írunn og Brynjar heimili fyrir munaðarlaus börn og kenndu
yfir 120 börnum taekwondo og færðu þeim góðar gjafir.
Ferðin til Sierra Leone er hluti af Hjálparhönd sem er eitt af lykilverkefnum Íslandsbanka, þar
sem starfsmenn gefa tímann sinn til góðverka en um 450 starfsmenn Íslandsbanka veittu
hjálparhönd árið 2017.
Halldór Gíslason, tölvunar- og viðskiptafræðingur hjá Íslandsbanka, gerðist sendifulltrúi
Rauða krossins á Íslandi en hann fór til Malaví, Tansaníu, Búrúndí, Líberíu og Sambíu og
aðstoðaði systurfélög Rauða krossins þar við að brúa hið stafræna bil sem hefur myndast á
milli þróaðra og þróunarríkja.

8.000
klukkutímar
í góðgerðamál
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1.000
dagsverk í þágu
góðs málstaðar
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