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Frá bankastjóra
Samfélagsleg ábyrgð mun gegna veigamiklu hlutverki í starfsemi fyrirtækja í framtíðinni þar sem neytendur
eru meðvitaðri um hvernig kauphegðun þeirra getur haft áhrif á samfélagið í heild. Hjá Íslandsbanka erum
við meðvituð um að athafnir okkar og gjörðir hafa áhrif á samfélagið. Af þeim sökum höfum við aðlagað
samfélagsstefnu bankans að viðskiptalíkani hans. Íslandsbanki er einn af stærstu vinnustöðum landsins og
því er mikilvægt að hann stuðli að sjálfbæru þjóðfélagi sem byggir á virðingu fyrir fólki og náttúru, góðu
viðskiptasiðferði og stjórnarháttum.

Íslandsbanki og fyrirrennarar hans hafa frá upphafi lagt íslensku samfélagi lið með margvíslegum hætti. Traust
hvarf svo til á einni nóttu eftir hrun fjármálakerfisins 2008. Það er langtímaverkefni að endurvinna traustið
og það krefst víðtækrar samvinnu og þátttöku starfsmanna. Gegnsæi og hreinskilni er ein leið til að auka
traust. Íslandsbanki hefur einn banka á Íslandi gefið út sérstaka áhættuskýrslu sem inniheldur upplýsingar um
rekstraráhættu í bankanum. Markmiðið með útgáfu skýrslunnar var ekki síst að auðvelda skilning á starfsemi
bankans.

Birna Einarsdóttir

Íslandsbanki hefur í gegnum tíðina stutt nærsamfélag sitt og gætt þess að vera virkur þátttakandi í íslensku
samfélagi. Bankinn tekur þetta hlutverk alvarlega og leitast við að viðhalda góðum tengslum við nánasta umhverfi
sitt og viðskiptavini. Starfsmenn Íslandsbanka völdu í sameiningu gildi bankans en þau eru: framsækin, fagleg
og jákvæð. Við sjáum þau nú endurspeglast í öllu okkar starfi. Við teljum að með þessi gildi í fararbroddi getum
við byggt upp ábyrgan, opinn og áreiðanlegan banka sem gegnir mikilvægu hlutverki í að bæta samfélagið og
umhverfi okkar.

Íslandsbanki fylgir meginreglum Sameinuðu þjóðanna um samfélagslega ábyrgð, Global Compact. Global Compact
snýst um að hvetja fyrirtæki til að sýna samfélagslega ábyrgð í verki. Íslandsbanki hefur einnig undirritað
Jafnréttissáttmálann sem er samstarfsverkefni Þróunarsjóðs Sameinuðu þjóðanna í þágu kvenna og Hnattræns
samkomulags Sameinuðu þjóðanna um siðferði og ábyrgð í viðskiptum. Það er mikilvægt að Íslandsbanki, einn
stærsti vinnuveitandi landsins, leggi samfélaginu lið á sem uppbyggilegastan hátt og starfi í sátt við það. Það er
einnig mikilvægt að hann styðji við fjölbreytt verkefni, allt frá listum, íþróttum, líknarmálum til nýsköpunar. Með
því að gera ávallt okkar besta í þágu samfélagsins trúi ég því að við mörkum gæfuspor til framtíðar.

						Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka
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Fjármálasaga sem nær aftur til 1875

Íslandsbanki á sér djúpar rætur í íslenskri atvinnusögu, allt til ársins 1904 þegar fyrsti bankinn með nafninu
Íslandsbanki var stofnaður. Saga bankans tvinnast saman við sögu Fiskveiðasjóðs sem stofnaður var 1906 og
síðar Útvegsbanka Íslands sem var stofnaður árið 1930, en Íslandsbanki varð til við sameiningu Útvegsbankans,
Iðnaðarbankans, Verslunarbankans og Alþýðubankans árið 1990. Rætur bankans liggja því í ýmsum
atvinnugreinum, enn í dag byggir bankinn á sérþekkingu sinni á þessum greinum, til dæmis sjávarútvegi og
endurnýjanlegri orku.

Eftir mikla alþjóðavæðingu bankanna á Íslandi á árunum 2003-2007, féll íslenska bankakerfið í kjölfarið á
alþjóðlegri fjármálakreppu haustið 2008. Íslandsbanki í núverandi mynd var svo stofnaður í október árið 2008.
Með sameiningu bankans við Byr árið 2011 samtvinnast saga bankans við sögu sparisjóðanna á Íslandi. Það má
því segja að rætur Íslandsbanka í núverandi mynd nái allt aftur til ársins 1875 þegar fyrsti sparisjóður landsins,
Sparisjóður Álftaness, var stofnaður.

Íslandsbanki býður einstaklingum og fyrirtækjum upp á alhliða fjármálaþjónustu. Íslandsbanki er með yfir
1.000 starfsmenn og myndar eitt stærsta fjármálafyrirtæki landsins með 25% til 35% markaðshlutdeild. Bankinn
starfrækir 21 útibú um allt land. Íslandsbanki er að meirihluta í eigu Glitnis banka hf. sem fyrir hönd kröfuhafa
fer með 95% af hlutafé bankans í gegnum dótturfélög sín. Íslenska ríkið á 5% hlutafjár. Glitnir banki hyggst ekki
vera framtíðareigandi bankans og hefur gefið það út að stefnt sé að sölu á hlut hans í bankanum á næstu 5 árum.
Glitnir banki hefur falið svissneska bankanum UBS að vera ráðgefandi við söluna.
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Íslandsbanki og Byr – besta frá báðum
Samruninn við Byr var án efa stærsti viðburður ársins. Tilboðsferlið hófst í júní og í kjölfarið fylgdi ítarleg
áreiðanleikakönnun og langt samþykktarferli. Samruninn og sala ríkisins á hlut þess í Byr var svo að lokum
samþykkt af öllum hlutaðeigandi þann 24. nóvember. Höfuðstöðvar bankanna voru sameinaðar strax í byrjun
desember að Kirkjusandi 2. Bankinn lagði höfuðáherslu á góða upplýsingagjöf til viðskiptavina og vildi með því
leitast við að tryggja að samruninn yrði framkvæmdur með eins lítilli röskun og mögulegt væri.
Sameining útibúa var framkvæmd í janúar og febrúar 2012. Litið var til beggja banka þegar staðsetning
sameinaðra útibúa var ákveðin en alls voru fjögur útibú sameinuð öðrum en tvö útibú Byrs eru óbreytt utan
nafnbreytingar.
Sameiningin við Byr markar endalok langs ferlis sem miðaði að því að auka markaðshlutdeild bankans og um
leið styrkja efnahagsreikning hans. Samlegðaráhrif Byrs og Íslandsbanka voru mikil og féll útibúanet Byrs vel
að starfsemi Íslandsbanka. Samruninn eykur markaðshlutdeild bankans um 10 prósentustig auk þess sem mikil
hagræðing næst í starfsmannahaldi og bakvinnslu.
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Mikilvægir atburðir á árinu 2011
Mörgum þýðingarmiklum áföngum var náð á árinu
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ársfjórðungur
•

Eignastýring Íslandsbanka varð VÍB – aukin áhersla á fræðslustarf

•

Glacier Securities, dótturfélag Íslandsbanka, fékk starfsleyfi í
Bandaríkjunum

•

FKA, Félag kvenna í atvinnurekstri, veitti Íslandsbanka Gæfusporið
fyrir að hafa virkjað kraft kvenna innan bankans

ársfjórðungur
•

Íslandsbanki gaf út áhættuskýrslu, fyrstur íslenskra banka

•

Íslandsbanki keypti allt hlutafé í Kreditkortum hf. en fyrir átti bankinn
55% hlut

•

Íslandsbanki skrifaði undir Jafnréttissáttmála UN Women og UN
Global Compact

ársfjórðungur
•

Fjármögnunarþjónusta Íslandsbanka fékk nafnið Ergo og ný
fjármálamiðstöð var opnuð á Suðurlandsbraut

•

Íslandsbanki bauð upp á snjallsímaforrit fyrir Android og iPhone síma
fyrstur íslenskra banka

•

ERGO bauð græn bílalán

•

Metþátttaka í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka, um 45 milljónir
króna söfnuðust til góðra málefna

ársfjórðungur
•

Alþingi samþykkti sölu á hlut ríkisins í Byr til Íslandsbanka

•

Íslandsbanki varð fyrstur íslenskra banka til að gefa út skuldabréf í
Kauphöll Íslands eftir hrun

•

Höfuðstöðvar Íslandsbanka og Byrs sameinuðust

•

Íslandsbanki bauð óverðtryggð húsnæðislán á 6,2% föstum vöxtum

•

Íslandsbanki varð efstur meðal fjármálafyrirtækja í Íslensku
ánægjuvoginni

Fyrir heimili, landbúnað, iðnað og verslun í 136 ár
Viðskiptabankasvið

Fyrirtækjasvið

21 útibú um allt land

Sérhæfð fjármálaþjónusta fyrir fyrirtæki

•

Góð þjónusta og ánægðir viðskiptavinir í fyrirrúmi

•

Sameinaðist Byr sparisjóði árið 2011

•

Sjálfstæð fjármögnunarleiguþjónusta – ERGO

•

30% markaðshlutdeild

•

Fyrirtækjasvið er með sterka stöðu í útlánum
og ráðgjöf til stærri fyrirtækja á Íslandi

•

Áhersla lögð á frumkvæði í að vinna að lausnum
með viðskiptavinum

•

Alþjóðleg tenging í gegnum sérþekkingu
á orkuiðnaði og sjávarútvegi

•

25% markaðshlutdeild

Eignastýring

Markaðir

Alhliða eignastýringarþjónusta, verðbréfa- og
lífeyrisráðgjöf fyrir einstaklinga og fagfjárfesta

Verðbréfa- og gjaldeyrismiðlun og fyrirtækjaráðgjöf
fyrir fagfjárfesta og fyrirtæki

•

VÍB er stærst í einkabankaþjónustu á Íslandi

•

•

Íslandssjóðir, dótturfyrirtæki Íslandsbanka, er leiðandi í rekstri skuldabréfasjóða
með yfir 100 milljarða króna í stýringu

Markaðir eru einn af leiðandi aðilum í miðlun
skuldabréfa sem og á sviði gjaldeyrisviðskipta

•

•

Mikil áhersla á fræðslu og þróun nýrrar þjónustu

Greining Íslandsbanka tilheyrir Mörkuðum en
hún gefur t.a.m. út þjóðhagsspá og Morgunkorn Íslandsbanka með reglubundnum hætti

•

20-40% markaðshlutdeild með yfir 20.000 viðskiptavini

•

25-35% markaðshlutdeild

Lykiltölur:
Eignir: 796 milljarðar kr.
Innstæður: 525,8 milljarðar kr.
Arðsemi af reglulegri starfsemi: 11%
Hagnaður eftir skatta af reglulegri starfsemi: 13,9
milljarðar kr.
Eigið fé: 123,7 milljarðar kr.
Eiginfjárhlutfall: 22,6%
Markaðshlutdeild: 25% - 35%
Starfsmenn: 1.100+
Íslandsbanki í samfélaginu 7

Ábyrgur og framsýnn banki
Íslandsbanki er aðili að hnattrænu samkomulagi Sþ um samfélagslega ábyrgð
Íslandsbanki hefur, sem stór vinnustaður með breiðan viðskiptamannahóp, gert það að forgangs
verkefni að vera í góðum tengslum við umhverfi sitt. Íslandsbanki hefur fylgt meginreglum Sameinuðu
þjóðanna, UN Global Compact, um samfélagslega ábyrgð síðastliðin þrjú ár. Reglurnar setja ákveðinn
ramma utan um starfsemi bankans. Með því að líta fram á veginn og sýna ábyrgð í öllum sínum
verkum vill Íslandsbanki vera virkur þátttakandi í því að bæta samfélagið og það nærumhverfi sem
hann starfar í.

Verkefni bankans í samfélagslegum málefnum eru byggð á stefnu Íslandsbanka um samfélagslega
ábyrgð sem nær til fjögurra lykilþátta: viðskipta, mannauðs, samfélags og umhverfis.

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

Mannauður
Markmið Íslandsbanka er að ráða, efla og halda í hæfileikaríkt og ábyrgt starfsfólk. Bankinn
kappkostar að innan hans starfi jafnan metnaðarfullur og fjölbreyttur hópur fólks með mismunandi
bakgrunn og reynslu. Þannig verður bankinn betur í stakk búinn til að takast á við ólíkar þarfir
viðskiptavina og veita framúrskarandi þjónustu.

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.

Umhverfi
Íslandsbanki leggur höfuðáherslu á að vinna í takt við umhverfið og endurspeglast það í stjórnun og
fjárfestingum bankans.
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Viðskipti
Íslandsbanki gegnir mikilvægu hlutverki í því samfélagi
sem hann starfar, sérstaklega þegar litið er til fjárhagslegs
stöðugleika. Samfélagsleg ábyrgð, sterk siðferðisvitund og
traust í viðskiptum er órjúfanlegur hluti af starfsemi bankans.

Bankinn leggur áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða
þjónustu til þess að tryggja ánægju þeirra og byggja upp traust
í garð bankans. Bankinn gengur einnig úr skugga um að allir
viðskiptavinir hljóti jafna meðferð og aðgengi að upplýsingum
sem þeir kunna að þurfa í viðskiptum sínum við bankann eins
og kostur er. Til þess að ná þessu markmiði hafa starfsreglur
bankans verið endurskoðaðar og gerðar skýrari.

Global Compact
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Venjulegt fólk í óvenjulegum aðstæðum
Síðastliðin þrjú ár hefur Íslandsbanki sett fjárhagslega endurskipulagningu heimila og fyrirtækja í forgang og hefur bankinn
boðið margvíslegar lausnir í því augnamiði að þjóna mismunandi þörfum viðskiptavina sinna. Íslandsbanki kappkostar að veita
nákvæmar og áreiðanlegar upplýsingar um þá möguleika sem viðskiptavinum stendur til boða. Þetta á við um húsnæðis- og
bílalán einstaklinga sem og útlán til fyrirtækja. Þúsundir einstaklinga og fyrirtækja hafa fengið lækkun eða niðurfellingu skulda
með ýmsum hætti, t.d. í gegnum lækkun höfuðstóls húsnæðislána, skuldaaðlögun eða vaxtaafslátt. Frá stofnun bankans til
ársloka 2011 höfðu um 17.700 einstaklingar og 2.700 fyrirtæki fengið afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum sem nema
um 343 milljörðum króna.

Við endurútreikning erlendra lána hefur Íslandsbanki í nokkrum tilfellum ákveðið að ganga lengra en nauðsynlegt er samkvæmt
íslenskum lögum og dómsúrskurðum til hagsbóta fyrir viðskiptavini. Með því stuðlar bankinn að því að hraða fjárhagslegri
endurskipulagningu og endurreisn íslenska efnahagskerfisins.

Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja
Bankinn náði mikilvægum árangri í endurskipulagningu útlána fyrirtækja á árinu 2011. Markmið bankans er að koma á jafnvægi
milli eigna og skulda fyrirtækja í greiðsluerfiðleikum. Við endurskipulagningu fyrirtækja í verulegum fjárhagsvanda stendur
bankinn frammi fyrir þeim kostum að gefa eftir skuldir, setja fyrirtæki í þrot eða breyta skuldum í eigið fé. Stefna bankans er að
selja þá hluti sem hann eignast í fyrirtækjum eins fljótt og auðið er.

Fjárhagsleg endurskipulagning heimila
Fjárhagsleg endurskipulagning heimila er það verkefni sem Íslandsbanki hefur sett á oddinn frá stofnun bankans. Ýmis
úrræði hafa verið í boði og bankinn hefur lagt áherslu á að mæta þörfum sem flestra heimila. Í fyrstu var megináhersla lögð á
tímabundnar lausnir til lækkunar á greiðslubyrði til að auðvelda heimilum að standa í skilum á meðan unnið var að því að þróa
varanleg úrræði.
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Uppsafnaðar afskriftir og eftirgjafir til einstaklingar frá 2008-2011. Móðurfélag, óendurskoðað.
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Q1 2011

Q4 2011

Þessar fjárhæðir er hægt að setja í samhengi með því að líta til þess að eftirgjafir sem tengjast ekki gjaldþrotum nema um 17%
af upphaflega lánasafninu fyrir fyrirtæki en 26% fyrir einstaklinga. Myndirnar hér fyrir neðan sýna uppsafnaðar afskriftir og
eftirgjafir til einstaklinga og fyrirtækja, vegna skuldaaðlögunar eða vegna gjaldþrots, sem hlutfall af lánasafninu eins og það var
í október 2008. Lánasafn Byrs er ekki með í tölunum.

17%

26%
Vegna skuldaaðlögunar
23%

Vegna skuldaaðlögunar
3%

Vegna gjaldþrota

Afskriftir og eftirgjafir til fyrirtækja.

Afskriftir og eftirgjafir til einstaklinga.

Íslandsbanki
stofnaður
og yfirtekur
lánasafn Glitnis

Íslandsbanki
býður
höfuðstólslækkun
erlendra lána

Október
2008

Vegna gjaldþrota

Hæstiréttur
Íslands dæmir
gengistryggingu
erlendra lána
ólögmæta

Stjórnvöld og samtök
fjármálafyrirtækja
skrifa undir
sameiginlega
viljayfirlýsing um
skuldaaðlögun
fyrirtækja
„Beina brautin”

Íslandsbanki lokar
fyrir móttöku
umsókna í „Beinu
brautina”

Íslandsbanki býður
viðskiptavinum
með erlend lán að
greiða 10.000 kr.
af hverri milljón
þar sem óvissa
er um hvaða lán
falla undir dóm
Hæstaréttar frá
16. júní

Desember
2010

Júní
2011

Ágúst
2011

Júní
2010

September
2009
Febrúar
2009

Nóvember
2009

September
2010

Desember
2010

Júlí
2011

Desember
2011

Íslandsbanki
býður upp á
vaxtagreiðslur
fyrir almenn
erlend lán

Íslandsbanki kynnir
ABC aðferðina við
endurskipulagningu
fyrirtækja

Hæstiréttur Íslands
dæmir að notast
skuli við lægstu
óverðtryggða vexti
Seðlabanka Íslands
við endurútreikning
gengistryggðra lána

Alþingi samþykkir
lög sem kveða á um
að gengistryggð
húsnæðis- og bílalán
til neytenda skuli vera
endurreiknuð með
samræmdum hætti

Hæstiréttur
Íslands dæmir
í Mótormax
málinu og
hefur dómurinn
áhrif á öll
gengistryggð
lán óháð
veðandlagi

Íslandsbanki birtir
endurútreikning
á fyrstu lánunum
í samræmi við
Mótormax
dóminn

Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja frá október 2008.

Íslandsbanki
stofnaður
og yfirtekur
lánasafn
Glitnis

Íslandsbanki
tilkynnir frestun
á vaxtaendurskoðun húsnæðislána

Október
2008

Febrúar
2009

Íslandsbanki býður
höfuðstólslækkun
verðtryggðra
og erlendra
húsnæðislána

Hæstiréttur
Íslands dæmir
gengistryggingu
erlendra lána
ólögmæta

Nóvember
2009

Hæstiréttur
Íslands dæmir
að notast skuli
við lægstu
óverðtryggða
vexti Seðlabanka
Íslands við
endurútreikning
gengistryggðra
lána

Alþingi samþykkir
lög sem kveða á um
að gengistryggð
húsnæðis- og bílalán
til neytenda skuli
vera endurreiknuð
með samræmdum
hætti

Íslandsbanki
birtir
endurútreikning
á fyrstu
húsnæðislánunum

September
2010

Desember
2010

Mars
2011

Júní
2010

Nóvember
2008

Mars
2009

Mars
2010

Júlí
2010

Desember
2010

Opnað er fyrir
greiðslujöfnun
verðtryggðra lána

Íslandsbanki
býður upp á
greiðslujöfnun
erlendra lána

Íslandsbanki
tilkynnir frestun
á vaxtaendurskoðun
húsnæðislána til
2013

Íslandsbanki býður
viðskiptavinum
með erlend
húsnæðislán að
greiða 5.000 kr.
af hverri milljón
þar sem óvissa
er um hvaða lán
falla undir dóm
Hæstaréttar frá
16. júní

Stjórnvöld,
Landssamband
lífeyrissjóða og samtök
fjármálafyrirtækja
skrifa undir
sameiginlega
viljayfirlýsing um 110%
aðlögun húsnæðislána

Fjárhagsleg endurskipulagning heimila frá október 2008.

Janúar
2011

Íslandsbanki
opnar fyrir
umsóknir um
110% aðlögun
húsnæðislána

Hæstiréttur
Íslands dæmir
í Mótormax
málinu og hefur
dómurinn áhrif á
öll gengistryggð
lán óháð
veðandlagi

Júlí
2011
Maí
2011

Íslandsbanki
býður flýtileið
fyrir 110%
aðlögun
húsnæðislána
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Stefna bankans
í upplýsingagjöf

Aðgerðir gegn peningaþvætti
og fjársvikum

Opin og gegnsæ samskipti eru nauðsynleg til þess að byggja upp traust og
viðhalda góðu sambandi við hagsmunaaðila. Bankinn starfar samkvæmt
Basel II reglum um eigið fé og til þess að framfylgja reglunum hefur bankinn
innleitt sérstaka upplýsinga- og samskiptastefnu. Stefnan skilgreinir þær
meginreglur og ramma sem gilda um upplýsingagjöf og miðlun upplýsinga
hjá bankanum, þ.m.t. að veita réttar og fullnægjandi upplýsingar
um það sem máli skiptir og að þær séu aðgengilegar öllum viðeigandi
hagsmunaaðilum. Íslandsbanki kann að undanskilja upplýsingar sem
hann telur að séu ekki mikilvægar. Bankinn getur einnig ákveðið að
undanskilja upplýsingar séu þær taldar vera trúnaðarupplýsingar.
Íslandsbanki skilgreinir trúnaðarupplýsingar í samræmi við lög og reglur
og eru upplýsingar taldar vera trúnaðarupplýsingar ef bankanum er
óheimilt að veita þær samkvæmt lögum og reglum.

Íslandsbanka ber að starfrækja regluvörslu, annars vegar sem fjármála
fyrirtæki með heimild til verðbréfaviðskipta og hins vegar sem útgefandi
skráðra fjármálagerninga. Hlutverk regluvörslu er að fylgjast með og
meta reglulega hæfi og skilvirkni ráðstafana Íslandsbanka sem miða
að því að bankinn, stjórn hans og starfsmenn starfi ávallt í samræmi
við gildandi lög, reglugerðir, innri reglur bankans og viðhafi ávallt
heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Stjórn bankans hefur heimild til að
fela regluvörslu fleiri hlutverk en framangreind, séu þau í samræmi við
lögbundnar skyldur. Regluvörður sendir forstjóra og stjórn Íslandsbanka
skýrslu árlega. Áhættutengda þeirri starfsemi bankans sem regluvarsla
hefur eftirlit með (e. compliance risk) er hægt að skilgreina sem áhættu
á að viðurlögum sé beitt, bankinn verði fyrir fjárhagstjóni eða að
orðspor bankans skaðist vegna þess að viðeigandi lögum og reglugerðum
hefur ekki verið fylgt. Regluvarsla, í samstarfi við innri endurskoðun,
framkvæmir sérstakt hæfispróf sem lagt er fyrir framkvæmdastjórn
og lykilstarfsmenn. Allir starfsmenn bankans sækja námskeið um
peningaþvætti.

Áhættuskýrsla
Íslandsbanki varð fyrsti bankinn á Íslandi til þess að gefa út áhættuskýrslu
með upplýsingum um málefni áhættustýringar og áhættumat á starfsemi
bankans í því skyni að auka gegnsæi í starfsemi og bæta upplýsingagjöf.
Útgáfan er hluti af því að uppfylla stoð þrjú í Basel II samkomulaginu
og miðast við framkvæmd alþjóðlegra fjármálastofnana af sambærilegri
stærð.

Markmið áhættuskýrslu Íslandsbanka er að uppfylla lögbundnar kröfur
um upplýsingagjöf og veita markaðsaðilum upplýsingar sem auka
skilning á áhættutöku í bankanum og eiginfjárstöðu hans. Áhættustýring
er kjarninn í starfsemi bankans og er stöðugt leitast við að bæta skipan
áhættu- og eiginfjárstýringar. Áhættuskýrslan veitir lykilupplýsingar
um uppbyggingu eigin fjár bankans og eiginfjárstöðu, verulegar áhættur
og áhættumatsferli. Að auki veitir skýrslan heildstæðar upplýsingar um
endurskipulagningu og endurútreikning á lánasafni bankans, sem hefur
verið eitt helsta verkefni bankans frá því að hann var stofnaður 2008.

Áhættuvilji bankans kemur fram í stefnuskjölum sem samþykkt eru
af stjórn og taka ákvarðanir um áhættutöku mið af þeim. Í árslok var
áhættutaka bankans í samræmi við samþykktan áhættuvilja og öll
skilyrði laga og reglna voru uppfyllt.

Áhættuskýrslan er aðgengileg á vef Íslandsbanka,
www.islandsbanki.is/riskbook.
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Innri endurskoðun
Innri endurskoðun veitir Íslandsbanka sjálfstæða og hlutlæga stað
festingu og ráðgjafarþjónustu sem ætlað er að vera virðisaukandi
og bæta rekstur bankans. Hún hjálpar bankanum að meta og bæta
skilvirkni áhættustýringar, eftirlits og stjórnarhátta. Ennfremur leiðir
innri endurskoðun samstæðunnar innri rannsóknir á meintu misferli
í starfseminni. Verksvið innri endurskoðunar er að ákvarða hvort ferli
sem bankinn beitir við áhættustýringu, eftirlit og stjórnun, samkvæmt
ákvörðun og framsetningu stjórnenda, séu fullnægjandi.

Kristinn Arnar Stefánsson
regluvörður:
Reglulega hafa verið gerðar tilraunir til að viðhafa fjársvik eða peningaþvætti
hjá íslenskum fjármálastofnunum. Slíkar tilraunir hafa aukist í kjölfar mikillar
alþjóðlegrar umfjöllunar um Ísland síðustu ár. Fjársvik hafa þróast mjög síðustu
ár sem þýðir að við þurfum stöðugt að vera á varðbergi.
Starfsmenn regluvörslu og innri endurskoðunar búa yfir mikilli sérþekkingu
á peningaþvætti og fjársvikum og það er þeirra ábyrgð að verjast þessum
fjárglæpum. Það er einnig hlutverk þeirra að uppfræða aðra starfsmenn
bankans um breytingar á reglum á þessu sviði. Árið 2009 tókum við upp rafrænt
eftirlitskerfi (Norkom) fyrir peningaþvætti og hefur það aukið öryggi bankans
verulega og dregið úr hættu á fjársvikum eða misnotkun á kerfum bankans.

Siða- og starfsreglur
Starfsmenn Íslandsbanka tóku þátt í því að móta siðareglur bankans sem ætlað er að leiðbeina starfsmönnum í daglegum störfum
þeirra, stuðla að góðum starfs- og viðskiptaháttum sem og að auka traust, viðhalda trúverðugleika og styrkja orðspor bankans.
Siðareglurnar fjalla um mikilvægi þess að starfsmenn vinni af fagmennsku, gæti jafnræðis og virði trúnað. Auk siðareglnanna
voru nýjar starfsreglur innleiddar sem kveða á um almennar skyldur starfsmanna Íslandsbanka. Þessum starfsreglum er ætlað að
styðja við siðareglurnar sem og aðrar innanhússreglur. Til þess að festa reglurnar í sessi stóð regluvarsla bankans fyrir vinnustofum
þar sem þær voru kynntar. Öllum starfsmönnum er skylt að mæta í slíka vinnustofu.

Þekkingarsetur um samfélagslega ábyrgð
Íslandsbanki hefur ásamt fimm öðrum fyrirtækjum stofnað Festu – þekkingarmiðstöð um samfélagslega ábyrgð. Þekkingar
miðstöðinni er ætlað að auka þekkingu fyrirtækja á samfélagslegri ábyrgð og efla getu þeirra til að sýna hana í rekstri sínum. Setrið
er staðsett í Háskólanum í Reykjavík en markmiðið er að efla nám og fræðslustarf sem tengist samfélagslegri ábyrgð víðsvegar
um samfélagið.
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Til þjónustu reiðubúin
Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera #1 í þjónustu. Með mikilli vinnu hefur Íslandsbanki náð þeim áfanga að vera í efsta sæti
fjármálafyrirtækja í Íslensku ánægjuvoginni. Þar að auki benda kannanir til þess að Íslandsbanki sé leiðandi í þjónustu við
fyrirtæki. Íslandsbanki hefur alltaf verið stoltur af því að veita góða þjónustu og einn af aðalkostum Byrs var einnig persónuleg
þjónusta. Sameinaður banki ætti því að vera vel í stakk búinn til að láta framtíðarsýn sína verða að veruleika. Það hefur verið
sannað aftur og aftur að framúrskarandi þjónusta leiði til betri árangurs í öllum þáttum starfsemi fyrirtækisins. Ánægðir
viðskiptavinir eru tryggir viðskiptavinir sem fela í sér auknar tekjur.

#1 í þjónustu
Framtíðarsýn bankans, sem var kynnt í lok árs 2010, er metnaðarfullt markmið um að vera fremst í þjónustu fjármálafyrirtækja
á Íslandi árið 2015. Til að ná þessu markmiði eru eftirfarandi þættir mældir reglulega:
•

Þjónustugæði

•

Framkoma og þátttaka starfsmanna

•

Frumkvæði starfsmanna

•

Ánægja með heimabanka

•

Meðferð kvartana viðskiptavina

Aðalheiður Héðinsdóttir
forstjóri Kaffitárs
Við höfum verið í viðskiptum við Íslandsbanka frá árinu 1990
og erum mjög ánægð með þá þjónustu sem við höfum fengið
í gegnum árin. Við höfum getað treyst á bankann okkar á
óvissutímum. Starfsmenn bankans hafa veitt okkur góða og
persónulega þjónustu en það er mikilvægt að finna að þeim sé
ekki sama og að þeim sé umhugað um gott gengi fyrirtækisins.
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Hvað hefur áunnist?
Sérstakur stýrihópur var settur á laggirnar árið 2011 sem samanstóð af starfsmönnum frá öllum deildum bankans en sjálfstætt
starfandi verkefnastjóri leiddi hópinn áfram. Verkefni hópsins var að skilgreina hvað það þýðir, bæði fyrir viðskiptavini bankans
og starfsmenn hans, að vera #1 í þjónustu. Fyrsta verk hópsins var að fara í gegnum ábendingar sem borist höfðu á árlegum
stefnufundi bankans þar sem allir starfsmenn bankans eru samankomnir. Þeirra niðurstöður voru að í framúrskarandi þjónustu
væru þetta mikilvægustu þættirnir: persónuleg þjónusta, traust, frumkvæði, góð svörun við fyrirspurnum viðskiptavina og að
viðhalda stöðugu flæði upplýsinga.

Að auki voru framkvæmdar tvær víðtækar kannanir, ein innanhúss og önnur meðal viðskiptavina. Niðurstöður veittu góða innsýn
í það sem vel er gert og það sem betur má fara. Þá voru sett á laggirnar námskeið til að bæta gæði þjónustunnar og munu þau verða
haldin út árið 2012. Í mars á þessu ári var kynnt ný markaðsherferð sem gengur út á loforð um að bjóða góða þjónustu.

Trausti Heiðar Haraldsson
verkefnastjóri #1 í þjónustu
Á árinu 2012 mun aðaláherslan vera á að viðhalda og styrkja stöðu bankans sem
#1 í þjónustu og að auka þjónustustigið. Meginmarkmiðið er að auka þátttöku
og samvinnu innan bankans þannig að allir stjórnendur og starfsmenn vinni
sameiginlega að framtíðarsýn bankans. Gæðastjórnun gegnir mikilvægu hlutverki í
framtíðarsýninni þar sem unnið er að því að bæta þjónustuferlið innan bankans. Með
góðri gæðastjórnun er hægt að fylgjast betur með þörfum viðskiptavinanna bæði í
nútíð og framtíð.
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Stuðlað að auknum fjármálaskilningi
Íslandsbanka er umhugað um að efla fjármálalæsi á Íslandi og lagði í þeim efnum
margvísleg lóð á vogarskálarnar á árinu.

Lars Christensen frá Danske Bank

Eignastýringarþjónusta Íslandsbanka, VÍB, hélt samtals 42 fundi og námskeið um sparnað og fjárfestingar sem sótt voru af
yfir 2.800 viðskiptavinum sviðsins. Auk þess hefur VÍB haldið röð málþinga um fjármál í samstarfi við Landssamband eldri
borgara. Málþingin voru vel heppnuð og fjölluðu um mikilvægar spurningar er varða fjárhagslegt öryggi aldraðra. Til að ræða
efnahagsástandið á Íslandi, bauð VÍB tveimur merkum fyrirlesurum á sitt hvorn viðburðinn, Martin Wolf, aðalhagfræðingi og
aðstoðarritstjóra Financial Times um efnahagsleg málefni og Lars Christensen, greiningaraðila nýrra markaða hjá Danske Bank,
sem kynnti nýja greiningu Danske Bank á íslenska efnahagskerfinu: „Ísland, bati á óvissutímum“.

Björn Berg Gunnarsson
fræðslustjóri VÍB
Metnaðarfullt fræðslustarf er stór hluti af starfsemi VÍB.
Við héldum 10 stóra fundi um allt land á árinu í samstarfi
við Landssamband eldri borgara þar sem mikilvægum
spurningum um lífeyri og efnahag eldri borgara var svarað.
Auk þess að halda fræðslufundi skrifa starfsmenn VÍB greinar
og bækur um fjármál og eru virkir í fjölmiðlaumræðu um þau
efnahagslegu málefni sem brenna á almenningi hverju sinni.
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Jóna Valgerður Kristjánsdóttir
formaður Landssambands eldri borgara
Fjárfestingartækifæri eru af skornum skammti í dag og því er
meiri þörf en oft áður á að fá faglega ráðgjöf um hvernig við
eigum að fóta okkur í þessu umhverfi. Við skynjum vaxandi
áhuga eldri borgara á efnahagsmálum þar sem flestir eru
farnir að fylgjast betur með sínum eigin fjármálum en áður.
Námskeiðin sem VÍB hefur haldið hafa verið afar hjálpleg í
að útskýra fjármálaumhverfið í dag sem gerir okkur kleift að
taka vel upplýstar ákvarðanir í fjármálum okkar.

Aukin gæði fjármálaráðgjafar
Íslandsbanki gerðist aðili að samningi um vottun fjármálaráðgjafa,
en markmiðið með náminu er að samræma kröfur sem gerðar eru
til þjónustufulltrúa viðskiptabanka og sparisjóða sem eiga aðild að
Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF) og sinna fjármálaráðgjöf til
einstaklinga, sem og að auka áreiðanleika og trúverðugleika vottunar.
Að verkefninu koma að auki fjármála- og efnahagsráðuneytið, Samtök
starfsmanna fjármálafyrirtækja, Háskólinn á Bifröst, Háskólinn
í Reykjavík og Háskóli Íslands. Þessir aðilar bera faglega ábyrgð á
náminu og vottunarnefndinni sem mun staðfesta prófskírteini
vottaðra fjármálaráðgjafa. Að auki fylgdi viðskiptabankasvið
þjónustustefnunni enn frekar eftir með tvenns konar námskeiðum
þar sem starfsmenn tóku virkan þátt í að móta stefnuna fyrir sitt
útibú eða sína deild.

Martin Wolf, aðalhagfræðingur og
aðstoðarritsjóri Financial Times
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Betri yfirsýn yfir fjármálin
Íslandsbanki vill aðstoða viðskiptavini við að hafa stjórn á fjármálum sínum. Bankinn og hugbúnaðarfyrirtækið
Meniga, sem sérhæfir sig í veflausnum fyrir heimilisfjármál, hafa átt í samstarfi síðan 2009 um að veita
viðskiptavinum yfirsýn yfir heimilisbókhaldið, gera raunhæfar áætlanir og veita hagnýt sparnaðarráð sniðin
að neyslumynstri hvers og eins. Meniga er háþróaður, persónulegur fjármálahugbúnaður sem les og flokkar
sjálfvirkt allar færslur af bankareikningi og kreditkorti notenda. Aðgangur að hugbúnaðinum er ókeypis fyrir
viðskiptavini og var búið að samþætta hann að fullu við Netbanka Íslandsbanka snemma árs 2012.
Íslandsbanki hélt einnig málstofurnar „Fjármál á mannamáli“ fyrir viðskiptavini
um áætlanagerð fjölskyldunnar. Námskeiðið fjallaði um mikilvægi þess að setja sér
markmið varðandi sparnað, lán, fjárfestingar, lífeyrisgreiðslur og hvernig best má
nýta kosti Meniga.

Í því skyni að auðvelda viðskiptavinum aðgengi og sýn yfir fjárhagsupplýsingar sínar
varð Íslandsbanki fyrstur íslenskra banka til þess að bjóða upp á snjallsímaforrit fyrir
Android og iPhone síma. Í gegnum forritið geta notendur greitt reikninga, skoðað
yfirlit, millifært, séð staðsetningu útibúa, hraðbanka og skoðað gengi gjaldmiðla.
Áhuginn er ótvíræður þegar litið er til þess mikla fjölda notenda sem hafa þegar
halað forritinu niður sér til hagræðis.
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Frumkvöðlakrafturinn virkjaður
Íslandsbanki, Félag kvenna í atvinnurekstri og Opni háskólinn við Háskólann í Reykjavík stóðu fyrir námskeiði
fyrir frumkvöðla og frumkvöðlasamkeppni fyrir konur og greiddi Íslandsbanki helming námskeiðsgjaldsins.
Þátttakendur á námskeiðinu fengu kennslu í nýsköpun, stofnun fyrirtækja, stefnumótun, markaðsgreiningu,
fjármálum og samningatækni. Afraksturinn var 30 nýjar og frumlegar viðskiptaáætlanir sem síðar voru
metnar og tóku fimm bestu þátt í keppni um bestu áætlunina. Í framhaldinu fengu þessir fimm þátttakendur
leiðsögn í að þróa viðskiptaáætlun sína enn frekar. Höfundur bestu viðskiptaáætlunarinnar hlaut svo tveggja
milljóna króna styrk frá Íslandsbanka. Það var lista- og hönnunarstúdíóið Volki sem vann samkeppnina. Volki
hannar húsgögn, fylgihluti og aðra hversdagslega muni þar sem íslensk náttúra, alþýðugildi og handverk
setja ríkan svip á hönnunina. Fyrirtækið er í eigu þriggja ungra kvenna en þær áætla að hefja útflutning á
vörunum til Hollands.

Kvosin – nýsköpunarmiðstöð frumkvöðla
Íslandsbanki og Nýsköpunarmiðstöð Íslands opnuðu Kvosina,
viðskiptasetur, í húsnæði Íslandsbanka í Lækjargötu árið 2009.
Í Kvosinni fá einstaklingar og hópar aðstöðu til að vinna að
viðskiptahugmyndum og stofna fyrirtæki undir faglegri umsjón
sérfræðinga Impru á Nýsköpunarmiðstöð. Um 80 fyrirtæki hafa
nýtt aðstöðu Kvosarinnar frá stofnun.
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Góðir stjórnarhættir
Skýr rammi um stjórnarhætti styrkir innviði, eykur ábyrgð
í stjórnun og rennir þannig styrkari stoðum undir arðsemi.

Stjórnarhættir Íslandsbanka eru í samræmi við almennar leiðbeiningar um stjórnarhætti sem lúta lögum, reglum
og eftirliti opinberra stjórnvalda. Meðal þeirra eru lög um hlutafélög, lög um fjármálafyrirtæki, reglur Kauphallar
og leiðbeiningar um stjórnarhætti sem gefnar voru út af Viðskiptaráði, Kauphöll Íslands á Íslandi og Samtökum
atvinnurekenda. Stjórnun og yfirráð yfir Íslandsbanka skiptast á milli hluthafa, stjórnar og forstjóra í samræmi við
þann ytri lagaramma sem lýst er að ofan auk samþykkta bankans og annarra tilmæla stjórnarinnar.

Hluthafafundir
Í samræmi við lög um hlutafélög og samþykktir bankans fara hluthafar með æðsta vald í málefnum bankans á
hluthafafundum. Aðalfund skal halda fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Á aðalfundi taka hluthafar ákvarðanir um
starfsemi og stjórnun bankans á komandi ári. Þar með talið eru kosningar í stjórn bankans, val á endurskoðendum,
ársreikningar eru lagðir fram til samþykktar fyrir liðið ár, starfskjarastefna er lögð fram til samþykktar sem og
ákvörðun um arðgreiðslur auk breytinga á samþykktum bankans, þegar við á. Heimild til setu á hluthafafundum
hafa hluthafar eða fulltrúar þeirra auk ráðgjafa. Á hluthafafundum fylgir almennt eitt atkvæði hverjum hlut og
ræður fjöldi atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í samþykktum bankans eða landslögum. Aðalfundur Íslandsbanka
er haldinn í Reykjavík. Fundargerðir aðalfundar má finna á vef bankans.

Samþykktir
Samþykktir Íslandsbanka kveða á um innri málefni bankans og stjórnun hans. Samþykktirnar hafa að geyma
ákvæði um nafn bankans, hlutafé, hluthafafundi, kosningu stjórnar, skyldur og ábyrgð stjórnar og forstjóra. Stjórn
Íslandsbanka fer með æðsta vald bankans á milli hlutahafafunda nema þegar samþykktir bankans kveða á um
annað. Stjórn bankans ber ábyrgð á eftirliti með starfseminni, skipulagi hennar og almennri fjárhagsstöðu bankans
í samræmi við ytri og innri lagareglur. Stjórn bankans hélt 19 fundi á árinu 2011. Auk þeirra skyldna sem lýst er að
ofan fór stjórn bankans yfir og samþykkti til að mynda fimm ára viðskiptaáætlun bankans, skýrslu um innra mat á
eiginfjárþörf og starfskjaramál.
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Undirnefndir stjórnar
Í samræmi við starfsreglur stjórnar hefur hún tilnefnt sérstakar vinnunefndir sem allar eru skipaðar
stjórnarmönnum. Nefndirnar eru:

Endurskoðunarnefnd - skipuð þremur stjórnarmönnum, aðstoðar stjórn bankans við að hafa eftirlit með
reikningshaldi og endurskoðun á meiriháttar bókhalds- og reikningsskilamálum, skilvirkni innra eftirlits í
bankanum, skipulagi áhættustýringar sem og regluvörslu.

Nefnd um stjórnarhætti, starfskjör og starfsmannamál - skipuð fjórum stjórnarmönnum, ber ábyrgð á því
að aðstoða stjórn bankans við að setja fyrirtækinu markmið og veita yfirsýn yfir samband bankans við
stjórnendur og stjórn, hluthafa og aðra hagsmunaaðila með það að markmiði að skýra ábyrgð.

Áhættunefnd stjórnar - skipuð þremur stjórnarmönnum, ber ábyrgð á því að endurskoða aðferðir við
áhættustýringu sem notaðar eru af framkvæmdastjórn í starfsemi bankans og leggja fram lýsingu til
stjórnar á helstu áhættum sem bankinn stendur frammi fyrir. Nefndin ber einnig ábyrgð á að endurskoða
reglur settar af stjórninni um áhættustýringu.

Lánanefnd stjórnar - skipuð fjórum stjórnarmönnum, tekur fyrir og gerir tillögur til stjórnar um lánamál
sem fela í sér útlánaheimildir til viðskiptavina eða afskriftir sem eru umfram heimildir áhættunefndar
bankans.

MARKMIÐ:
Stjórn Íslandsbanka hefur á síðastliðnu ári lagt áherslu á að bæta stjórnarhætti bankans. Meðal annars hefur
verið unnið að nákvæmri kortlagningu á ákvörðunartökuferli innan bankans. Ákvörðunartökulyklinum er ætlað
að samræma stjórnarhætti bankans bæði að innlendum og erlendum kröfum um bestu framkvæmd, stuðla að
bættri ákvörðunartöku og draga úr áhættu. Þá á ákvörðunarlykillinn að tryggja að ákvarðanir séu teknar af
þeim (starfsfólki, hluthöfum, stjórnendum, stjórnarmönnum) sem eru best í stakk búnir til þess, þ.e. að þeir hafi
viðeigandi þekkingu, ábyrgð og aðgang að réttum upplýsingum.
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Bankastjórn
Í stjórn bankans sitja sjö aðilar og jafnmargir varamenn sem kosnir eru á hverjum aðalfundi til eins árs í senn. Engin
takmörk eru fyrir því hve lengi stjórnarmenn mega sitja í stjórn bankans né aldurstakmörk. Stjórnarmenn félaga sem
eru undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins verða að undirgangast hæfismat. Þetta ferli var innleitt af Fjármálaeftirlitinu
til þess að styrkja eftirfylgni með reglum um hæfi stjórnarmanna og, sem er ekki síður mikilvægt, til þess að gera þá
meðvitaða um þá þekkingu og ábyrgð sem krafist er af þeim sem stjórnarmönnum. Fjármálaeftirlitið hefur skipað
ráðgefandi nefnd sem boðar stjórnarmenn til viðtals um þekkingu þeirra og skoðanir á málefnum er tengjast starfsemi
bankans sem og ábyrgð þeirra sem stjórnarmanna. Allir stjórnarmenn Íslandsbanka hafa staðist þetta mat.

Friðrik Sophusson (f. 1943)
Stjórnarformaður

Friðrik Sophusson

Friðrik Sophusson hefur víðtæka reynslu og þekkingu á sviði efnahagsmála og
stjórnunar fyrirtækja og hefur gegnt fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir fyrirtæki,
stofnanir og félagasamtök. Friðrik var framkvæmdastjóri Stjórnunarfélags Íslands
frá árinu 1972 til 1978 þegar hann tók sæti á Alþingi. Hann gegndi þingmennsku um
tuttugu ára skeið eða allt til ársins 1998. Friðrik átti sæti í ríkisstjórn árin 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. Friðrik
er með embættispróf frá lagadeild Háskóla Íslands.

Árni Tómasson (f. 1955)

Árni Tómasson

Árni Tómasson er fulltrúi ISB Holding í stjórn Íslandsbanka. Hann hefur starfað við
endurskoðun banka og fjármálafyrirtækja frá árinu 1985. Hann var meðeigandi og
síðar stjórnarformaður Deloitte hf. til ársins 2001 og gegndi einnig formennsku í
Félagi löggiltra endurskoðenda og var forseti Norðurlandasambands endurskoðenda.
Árni starfaði sem bankastjóri Búnaðarbankans frá 2001-2003, en hefur frá þeim tíma
starfað við eigið ráðgjafarfyrirtæki og kennslu og hefur gegnt formennsku í prófnefnd
endurskoðenda síðastliðin 7 ár. Árni var skipaður formaður skilanefndar Glitnis banka
hf. í október 2008 og sinnti því starfi til loka september 2011. Árni er viðskiptafræðingur
frá Háskóla Íslands og löggiltur endurskoðandi.

María E. Ingvadóttir
Fulltrúi Bankasýslu ríkisins
María E. Ingvadóttir, varafulltrúi Bankasýslu ríkisins tók sæti í stjórn bankans við
afsögn Kolbrúnar Jónsdóttur.

María E. Ingvadóttir
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Neil Graeme Brown (f. 1959)

Neil Graeme Brown

Neil Graeme Brown er breskur ríkisborgari og hefur yfirgripsmikla reynslu á sviði
fjármálastarfsemi og endurskipulagningar alþjóðlegra fyrirtækja. Hann hefur
m.a. starfað sem yfirmaður fjármálaþjónustu Apax Partners og var meðeigandi
endurskoðunarskrifstofu Coopers og Lybrand (nú PwC) í London 1990-1996. Hann
hefur víðtæka þekkingu á sviði yfirtöku og samruna fyrirtækja í Bandaríkjunum og
Evrópu, hefur komið að skráningu fjölda fyrirtækja í Kauphöllina í London og NASDAQ
og setið í stjórnum fjölda fyrirtækja á sviði fjárfestinga og fjármála. Neil hefur MA
gráðu í viðskiptafræði frá Emmanuel College Cambridge og er löggiltur endurskoðandi.

Marianne Økland (f. 1962)

Marianne Økland

Marianne Økland er norskur ríkisborgari og starfar í dag sem framkvæmdastjóri
Avista Partners sem sérhæfir sig í ráðgjöf á sviði skuldabréfaútgáfu og fjármögnunar.
Hún starfaði hjá JP Morgan á árunum 1998-2007, m.a. sem sérfræðingur á sviði
skuldabréfafjármögnunar fyrirtækja og fjármálastofnana. Á árunum 19941998 starfaði hún við skuldabréfafjármögnun hjá Union Bank of Switzerland
(UBS). Marianne hefur einnig reynslu á sviði ráðgjafar en hún starfaði hjá
ráðgjafarfyrirtækinu Marsoft Limited á árunum 1988-1993, en fyrirtækið sérhæfir
sig ráðgjöf tengdri fjárfestingum í skipaiðnaði. Marianne er með M.Sc. gráðu í
fjármálum, hagfræði og stærðfræði frá Norwegian School of Economis and Business
Administration þar sem hún starfaði við rannsóknir og kennslu um nokkurt skeið.

John E. Mack (f. 1947)
Varaformaður stjórnar

John E. Mack

John E. Mack er bandarískur ríkisborgari og hefur mikla þekkingu og reynslu á sviði
alþjóðlegrar banka- og fjármálaþjónustu sem og á sviði yfirtöku og samruna fyrirtækja.
Þá hefur hann sérþekkingu á sviði innleiðingar góðra stjórnarhátta fyrirtækja (e.
corporate governance). John Mack var forstjóri og fjármálastjóri Shinsei Bank í Tokyo
frá 2002-2005 en þar leiddi hann m.a. skráningu bankans á hlutabréfamarkað. John
starfaði hjá Bank of America og tengdum félögum á árunum 1978-2001, síðast sem
yfirmaður fjármögnunar móðurfélags bankans. Þá var hann einnig forstjóri Strategic
Solutions, sem er fyrirtæki að meirihluta í eigu Bank of America sem sérhæfir sig í
kaupum og úrvinnslu erfiðra krafna og útlána. John er með MBA gráðu frá Virginia
Darden School of Business.

Dr. Daniel Levin (f. 1963)

Dr. Daniel Levin

Dr. Daniel Levin er bandarískur og svissneskur ríkisborgari með sérþekkingu á
stjórnarháttum fyrirtækja. Hann hefur um langt skeið sinnt ráðgjafarstörfum fyrir
ríkisstjórnir og þróunarstofnanir um þróun fjármagnsmarkaða og fyrir eftirlitsaðila um
innleiðingu siðareglna fyrir fjáramálafyrirtæki. Að auki situr hann í stjórnsýslunefnd
Liechtenstein sem vinnur að þekkingarmiðlun milli landa og að eflingu pólitískrar,
efnahagslegrar og félagslegrar þróunar. Hann hefur ennfremur tekið virkan þátt í
mótun ýmissa laga um fjármálafyrirtæki. Daniel er með J.D. og Ph.D. gráður í lögum
frá University of Zürich í Sviss, sem og LL.M. gráðu í lögum frá Columbia University í
New York.
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Mannauður

Mannauður
Íslandsbanki leggur ríka áherslu á starfsánægju, góð starfsskilyrði, virka þátttöku starfsmanna í
stefnumótun, gott upplýsingaflæði, fræðslu og almenna velferð starfsmanna. Markmið bankans er að
ráða, efla og halda hæfu og áreiðanlegu starfsfólki sem býr yfir yfirburðarþekkingu og reynslu og sem
reynir ávallt að finna bestu lausnina fyrir viðskiptavini.

Bankinn hefur velferð starfsmanna sinna að leiðarljósi og kappkostar að skapa þeim áhugaverð tækifæri til
starfsþróunar. Hvatt er til frumkvæðis og hópavinnu með virkri þátttöku starfsmanna í stefnumótun meðal
annars á árlegum stefnufundi bankans. Bankinn kappkostar að innan hans starfi jafnan metnaðarfullur og
fjölbreyttur hópur fólks með mismunandi bakgrunn og reynslu. Þannig verður bankinn betur í stakk búinn
til að takast á við ólíkar þarfir viðskiptavina og veita framúrskarandi þjónustu.

Fræðsla og þróun
Íslandsbanki býður starfsmönnum sínum upp á metnaðarfulla fræðsludagskrá og leggur áherslu á miðlun
þekkingar milli starfsmanna og ólíkra sviða innan bankans. Öflug starfsþróunarstefna veitir starfsfólki
dýrmæt tækifæri til að efla hæfileika sína og vaxa í starfi. Þannig næst árangur og forskot í samkeppni. Líkt
og undanfarin ár var mikil áhersla lögð á starfsþróun á árinu 2011. Ítarleg greining á þörfum og niðurstöður
úr frammistöðusamtölum voru hafðar til hliðsjónar við uppsetningu á fjölbreyttri fræðsludagskrá sem
samanstóð af tæplega 300 námskeiðum. Hver starfsmaður sótti að meðaltali 4,5 námskeið á árinu 2011.

Mikilvægt er að nýjum starfsmönnum finnist þeir velkomnir og að þeir eigi auðvelt með að aðlagast nýjum
vinnustað og vinnufélögum hratt og örugglega. Bankinn hefur í þessu augnamiði hannað sérstakt námskeið
fyrir nýja starfsmenn „Íslandsbanki: Fyrirtækið mitt“ þar sem farið er yfir helstu atriði sem starfsmenn
þurfa að vera upplýstir um og varða réttindi þeirra og skyldur.

Íslandsbanki styður stjórnendur á öllum stigum með skipulagðri leiðtogaþjálfun. Þróað hefur verið
hæfnislíkan fyrir stjórnendur sem skilgreinir þá hæfni sem líkleg er til að skila árangri. Leiðtogaþjálfunin
hefur það að markmiði að styrkja stjórnendur í þessum hæfnisþáttum og hjálpa þeim að ná tökum á
leiðtogahlutverki sínu.
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Þátttaka í námskeiðum
		

2009

2010 2011

Fjöldi þátttakenda

3076

4645 4236

Fjölda námskeiða

296

Námskeið á hvern starfsmann

3,2

4,8

4,5

Elísabet Helgadóttir
fræðslustjóri Íslandsbanka
Á árinu 2012 munum við leggja sérstaka áherslu á leiðtogaþjálfun og mentoring fyrir
konur. Mentoring er öflug aðferð til að þróa hæfni einstaklinga. Í mentoring leita
þeir reynsluminni í viskubrunn þeirra reynslumeiri. Þetta er öflug aðferð til að þróa
eigin getu, vitneskju og færni. Að auki hvetur þetta fólk til að hámarka möguleika
sína og þroska hæfileika. Markmiðið með þessu er að styðja við starfsþróun kvenna
innan bankans. Við trúum því að þetta verði konum mikil hvatning. Í febrúar 2012
var öllum konum sem starfa hjá Íslandsbanka boðið að sækja um að vinna með
lærimeistara en karlmenn geta sótt um haustið 2012.

Aldur starfsmanna
7%

13%

20-29

21%

30-39
40-49
32%

50-59
60+

27%
Heimild: Íslandsbanki

Starfsánægja
Ánægja starfsfólks og velferð er Íslandsbanka mikilvæg. Ánægðir og áhugasamir
starfsmenn eru grunnurinn að góðri þjónustu, ánægju viðskiptavina, jákvæðri ímynd
og á endanum, góðri fjárhagslegri afkomu. Frá 1997 hefur Íslandsbanki gert árlega
vinnustaðagreiningu með Capacent og sýna niðurstöður frá nóvember 2011 að þrátt
fyrir áframhaldandi áskoranir í umhverfi bankans þá er starfsandinn innan hans mjög
góður. Til dæmis hefur þeim starfsmönnum fjölgað sem segjast myndu mæla með
Íslandsbanka sem vinnustað við vini sína. Árið 2011 sögðust 87% starfsmanna vera
ánægðir í vinnunni og 81% voru stoltir af því að vinna fyrir Íslandsbanka.

Starfsaldur
6%
14%

< 3 ár
3-5 ár
6-10 ár
13%

11-20 ár
21-30 ár
> 31 ár
12%

Heimild: Íslandsbanki

MARKMIÐ:
Við bjóðum hjálparhönd
Íslandsbanki býður starfsmönnum sínum að leggja sitt af mörkum til góðgerðar
mála. Starfsmenn bankans geta varið einum vinnudegi á ári í þágu góðs málefnis.
Með þessu móti vill bankinn rétta samfélagsverkefnum um land allt hjálparhönd.
Starfsmenn velja sjálfir það málefni sem þeir vilja veita liðsinni.
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28%

27%

Að brjóta glerþakið
Íslandsbanki hefur undirritað Jafnréttissáttmálann (e. Women‘s Empowerment
Principles) sem er samstarfsverkefni Þróunarsjóðs Sameinuðu þjóðanna í
þágu kvenna (UNIFEM) og Hnattræns samkomulags Sameinuðu þjóðanna um
siðferði og ábyrgð í viðskiptum (e. United Nations Global Compact) og veitir
leiðbeiningar um hvernig efla megi konur á vinnustaðnum, á vinnumarkaði
og í samfélaginu. Íslandsbanki hefur skuldbundið sig til að sýna frumkvæði
og vinna að því að auka jafnrétti innan bankans. Árið 2011 veitti bankinn
viðtöku Gæfusporinu, viðurkenningu Félags kvenna í atvinnurekstri. Í umsögn
dómnefndar sagði að Birnu Einarsdóttur bankastjóra hafi tekist að virkja kraft
beggja kynja innan bankans í þágu starfsmanna hans sem og viðskiptavina.

Kyn starfsmanna
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Íslandsbanki hélt þriðja stefnufund sinn í janúar 2011 þar sem yfir 650
starfsmenn og 150 viðskiptavinir tóku þátt og miðluðu sinni sýn á umbætur
í þjónustuframboði bankans. Þessir fundir hafa gegnt mikilvægu hlutverki og
veitt stjórnendum dýrmæta innsýn og hugmyndir um þróun starfseminnar.
Fundirnir gegna ennfremur lykilhlutverki í að auka þátttöku starfsmanna í
stefnumótun bankans með beinum hætti.

0
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Ánægja og heilbrigði í fyrirrúmi

2010

Félagsstörf eru snar þáttur í starfsánægju og góðum starfsanda á vinnustað.
Í Íslandsbanka er blómlegt félagsstarf þar sem allir ættu að finna eitthvað við
sitt hæfi. Bankinn hvetur starfsmenn sína til að ástunda heilbrigðan lífsstíl.
Búningsherbergi og sturtur eru hluti af aðstöðu starfsmanna sem gerir þeim
kleift að stunda hreyfingu í hádeginu. Þá er lögð áhersla á heilsusamlegan og
góðan mat í mötuneyti bankans auk þess sem allir starfsmenn fara árlega í
læknisskoðun. Á vormánuðum 2011 voru haldnir ýmsir heilsutengdir viðburðir
til þess að stuðla að heilbrigðari lífsstíl. Tvöhundruð og sjö starfsmenn tóku
þátt í þjóðarátakinu „Hjólað í vinnuna“ þar sem Íslandsbanki lenti í fyrsta sæti
bæði með tilliti til fjölda daga sem starfsmenn tóku þátt og fjölda kílómetra sem
hjólaðir voru hjá fyrirtækjum með yfir 800 starfsmenn. Yfir 400 starfsmenn
„hlupu til góðs“ með þátttöku sinni í Reykjavíkurmaraþoninu og söfnuðu fé í
góðgerðarskyni.

120

Þá var „Börnin með í vinnuna“ dagurinn í heiðri hafður og fengu börnin innsýn
í hvernig foreldrarnir verja deginum. Keilu- og golfmót voru haldin, auk þess
sem blómlegt starf fór fram hjá göngu-, golf-, matreiðslu-, ljósmynda- og
saumaklúbbum starfsmanna.
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Ánægjuleg viðbót við starfsmannahóp Íslandsbanka varð í nóvember 2011
þegar starfsmenn Byrs bættust í hópinn við sameiningu fyrirtækjanna.
Sameiningin gekk vel og var það ekki síst að þakka svipaðri fyrirtækjamenningu
bankanna tveggja.

100
80
50%

58%

63%

49%

55%

42%

37%

51%

Útibússtjórar

Deildarstjórar

45%

60
40
20

				
Kyn stjórnenda 17.02.2012
				
				
Starfsstaða			
Konur
Menn
Alls

Framkvæmdastjórn		

3

5

8
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16

22
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9

11

20

Deildarstjórar

19

19

38

Aðrir stjórnendur

22

16

38

Alls				
69
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Íslandsbanki		 639

995
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Umhverfi
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Umhverfi
Það er vaxandi skilningur á því að fyrirtæki geti stuðlað að sjálfbæru samfélagi sem byggist á virðingu fyrir mönnum og náttúru.
Íslandsbanki leitast við að starfa í sátt við umhverfið og endurspeglast það í stefnu bankans sem og fjárfestingum. Íslandsbanki hefur
lagt áherslu á samfélagslegan og umhverfislegan ávinning þess að fjárfesta í endurnýjanlegri orku og sjálfbærum fiskveiðum. Því
tekur bankinn virkan þátt í því að stuðla að umhverfisvænum lausnum og tækninýjungum sem draga úr mengun og orkunotkun
og stuðla að slíkum veiðum.

Íslandsbanki hefur dregið úr umhverfisáhrifum sínum með margvíslegri samþættingu umhverfisstefnu og
daglegrar starfsemi líkt og eftirfarandi aðgerðir sýna fram á:
•

Allt sorp sem fellur til í mötuneytum bankans á Kirkjusandi og Suðurlandsbraut 14 er flokkað
til endurvinnslu.

•

Innleiðing pappírsstýringarkerfis í febrúar 2009 hefur leitt til þess að notkun pappírs hefur
dregist saman um 66% sem gera um 56 tonn.
Samtals minni pappírsnotkun
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•

Prentun í lit hefur minnkað til muna með tilkomu kerfisins og hefur dregist saman úr 25% í
6,5%

•

Fjöldi prentara hefur minnkað um 400 sem leitt hefur af sér sparnað í rafmagnsnotkun sem
svarar til 60-80 kWh á ári.
Samtals minni raforkunotkun
kWh
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•

Bankinn hefur lagt áherslu á að minnka rafmagnsnotkun sína með því til dæmis að tryggja að
ljós séu slökkt í lok dags.

•

Breyting á hitakerfi í bílastæði bankans við Kirkjusand hefur leitt til minni notkunar á heitu
vatni sem nemur 45.000 m³ á síðustu þremur árum.
Samtals minni notkun á heitu vatni
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Íslandsbanki hætti sendingum árlegra reikningsyfirlita í pósti til viðskiptavina í árslok 2010.
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Jarðvarmi
Íslandsbanki er einn af stofnendum jarðvarmaklasans á Íslandi. Jarðvarmi er hrein, endurnýjanleg og vistvæn orka
sem er nýtanleg víða um heim. Orkuteymi Íslandsbanka býr yfir áralangri reynslu á þessu sviði og leggur áherslu á að
veita erlendum aðilum viðskiptalausnir og greiningarefni, þar með talið skýrslur um íslenska, bandaríska og kanadíska
jarðvarmamarkaði.

Sjálfbærar fiskveiðar og sjávarútvegurinn
Íslandsbanki og fyrirrennarar hans hafa unnið náið með sjávarútveginum í meira en heila
öld og fjármagnaði bankinn meðal annars fyrsta togara landsmanna árið 1904. Fjárhagsleg
ráðgjöf og sérfræðiráðgjöf um sjálfbærni innan sjávarútvegsins er mikilvægt sóknarfæri fyrir
Íslandsbanka.

Íslandsbanki er einn af stofnendum íslenska sjávarklasans. Markmiðið er að kortleggja íslenska sjávarklasann sem
samanstendur meðal annars af fiskveiði-, fiskvinnslu-, tækni-, þjónustu- og þekkingarfyrirtækjum í sjávarútvegi.

Ergo – hugum að umhverfinu
Eignafjármögnun Íslandsbanka var endurmörkuð á árinu og heitir nú Ergo. Frá stofnun hefur Ergo
lagt áherslu á „græna hugsun“ og veitt sérstaklega hagstæð lán til kaupa á umhverfisvænni bílum.
Slík lán nema nú um 50% af öllum nýjum lánum hjá Ergo.

MARKMIÐ:
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•

Mæla rafmagns- og vatnsnotkun í höfuðstöðvum. Mæla notkunina í útibúum á árinu 2013.

•

Mæla hversu marga kílómetra bílar í eigu bankans keyra árlega og hversu margir lítrar af eldsneyti
fara í þann akstur.

•

Að 90% af bílum í eigu bankans verði umhverfisvænir eftir tvö ár.

•

Flokkun á öllu sorpi sem fellur til hjá höfuðstöðvum bankans.

Samfélagið
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Samfélagið
Frá stofnun hafa Íslandsbanki og forverar hans gegnt mikilvægu hlutverki sem vinnuveitendur og virkir
þátttakendur í ýmsum samfélagsverkefnum. Bankinn leggur metnað sinn í að hafa jákvæð áhrif á íslenskt
samfélag m.a. með stuðningi við góð málefni sem og við nýsköpun og frumkvöðlastarf. Íslandsbanki veitti yfir
120 milljónum kr. til ýmissa góðra málefna á árinu 2011.

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka
Íslandsbanki hefur verið aðalbakhjarl Reykjavíkurmaraþonsins frá árinu 1997. Í ár var met sett í fjölda
hlaupara en 12.213 skráðu sig í hlaupið samanborið við tæplega 11.000 árið áður. Þá er aukinn fjöldi
erlendra þátttakenda góð vísbending um að maraþonið sé að ná alþjóðlegri fótfestu. Mikilvægasti
þáttur Reykjavíkurmaraþonsins er söfnun hlauparanna sjálfra til styrktar góðgerðarmálum. Árið
2011 söfnuðust rúmlega 43,5 milljónir króna fyrir meira en 100 góðgerðarfélög. Íslandsbanki lítur
einnig á Reykjavíkurmaraþonið sem mikilvægt lýðheilsuverkefni þar sem fjölskyldur geta tekið þátt
og hlaupið mismunandi vegalengdir.
Í tengslum við áralangan stuðning Íslandsbanka við maraþonið ákvað bankinn að styrkja
afrekshlauparann Kára Stein Karlsson. Kári Steinn hefur náð frábærum árangri á síðustu árum og
setti meðal annars Íslandsmet í hálfu maraþoni sl. sumar á tímanum 1:05:35 og um mánuði síðar
bætti hann Íslandsmetið í heilu maraþoni þegar hann kom í mark á tímanum 2:17:12. Styrkurinn
lagði Kára Steini lið í vegferð hans á Ólympíuleikana í Lundúnum sem fram fóru í júlí og ágúst á
þessu ári.

Afrekskvennasjóður Íslandsbanka og ÍSÍ
Afrekskvennasjóður styrkir konur í íþróttum með það að markmiði að hvetja þær til þess að ná
framúrskarandi árangri á sínu sviði. Sjóðurinn var stofnaður árið 2007 sem samstarfsverkefni
Íslandsbanka og Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Yfir 100 umsóknir bárust á árinu og var
samtals 6,5 milljónum króna úthlutað til tíu kvenna og tveggja landsliða.
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Special Olympics
Íslandsbanki hefur um árabil verið aðalstyrktaraðili þátttökuliðs Íslands í Special Olympics. Síðasta
sumar kepptu 38 íslenskir þátttakendur í átta mismunandi greinum á sumarleikum Special Olympics
sem fram fóru í Aþenu í Grikklandi. Það er mjög dýrmætt fyrir þessa einstaklinga að fá tækifæri til
að taka þátt í þessum einstæða viðburði og veitir þeim mikla ánægju.

„Hvað ef?“
Íslandsbanki bauð skólum, foreldrafélögum og menntaskólum á 35 sýningar á leikritinu „Hvað
ef?” Leikritið beinir sjónum að forvörnum gegn eiturlyfja- og áfengisfíkn, einelti, sjálfsvígum og
kynferðislegu ofbeldi í gegnum leik, tónlist, grín og ljóðlist á skemmtilegan og nýstárlegan hátt. Um
það bil 20.000 unglingar hafa nú séð leikritið og fengið þau mikilvægu skilaboð að unglingar hafa val
og að ein saklaus skyndiákvörðun getur haft alvarlegar afleiðingar.

Gefum líf
Íslandsbanki var stuðningsaðili Lífs styrktarfélags sem hélt landssöfnun fyrir kvennadeild Landspítala
– Háskólasjúkrahúss undir yfirskriftinni „Gefum líf“. Yfir 60 milljónir króna söfnuðust í beinni
sjónvarpsútsendingu á Stöð 2. Kvennadeildin er vanbúin tækjum og er aðstaðan úr sér gengin og
þarfnast endurnýjunar. Söfnunarfénu verður varið til endurbóta á húsakynnum kvennadeildarinnar.

Ýmis samfélagsleg verkefni
Árið 2011 studdu útibú Íslandsbanka ýmsar stofnanir og góðgerðarfélög í sínu nærsamfélagi á
meðan höfuðstöðvarnar lögðu áherslu á að styðja samtök á landsvísu.
Nýtt útibú Íslandsbanka við Suðurlandsbraut styrkti Landssamtökin Þroskahjálp sem eru
regnhlífasamtök sem vinna að málefnum fatlaðra. Þroskahjálp samanstendur af 22 aðildarfélögum
með yfir 6.000 meðlimi.
VÍB, eignastýringarsvið Íslandsbanka, styrkti þátttöku Íslendinga í Feneyjartvíæringnum þar sem
spænsk-íslenska listamannatvíeykið Libia Castro og Ólafur Ólafsson sýndu verk sitt „Í afbyggingu“.
Íslandsbanki og Borgarleikhúsið hafa átt farsælt samstarf frá stofnun bankans. Borgarleikhúsið er
ein af elstu menningarstofnunum landsins og ein þeirra stofnana sem nýtur hvað mestrar virðingar
í þjóðfélaginu.
Á hverju ári styrkir Íslandsbanki framúrskarandi námsmenn. Á árinu 2011 úthlutaði bankinn 2,4
milljónum til 10 námsmanna.
Íslandsbanki í samfélaginu 33

Íslandsbanki í samfélaginu
Íslandsbanki, Kirkjusandi, 155 Reykjavík, Ísland
Sími: 440 4500
Frekari upplýsingar:
www.islandsbanki.is/english/about-islandsbanki/corporate-social-responsibility/

