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Skilaboð frá bankastjóra
Hjá Íslandsbanka leggjum við okkur fram um að vinna í takti við samfélagið. Við
berum virðingu fyrir einstaklingnum, umhverfi okkar og góðum viðskiptasiðum.
Oft er talað um samfélagslega ábyrgð í tengslum við styrkveitingar til góðra málefna,
en hugtakið hefur víðari skírskotun.
Eitt mikilvægasta verkefni Íslandsbanka sem leiðandi fjármálafyrirtækis er
að tryggja fjármagn til fjárfestinga fyrir einstaklinga og fyrirtæki til frekari
framþróunar íslensks efnahagslífs. Þar höfum við að leiðarljósi heilbrigða og
trausta viðskiptahætti. Sterk eiginfjárstaða Íslandsbanka gerir honum kleift að
vera í lykilhlutverki þegar kemur að framþróun efnahagslífsins og bankinn tekur

Birna Einarsdóttir

það hlutverk mjög alvarlega.
Ábyrg ákvörðunartaka
Gott viðskiptasiðferði ásamt upplýstum og vönduðum
vinnubrögðum er órjúfanlegur hluti af daglegri starfsemi
Íslandsbanka. Við höfum lagt kapp á að vanda og efla
stjórnarhætti. Í þeirri vinnu ber hæst innleiðing nýrra verkferla
við ákvörðunartöku, árið 2012. Með ákvörðunatökulyklinum
er tryggt að allar ákvarðanir teknar innan bankans mæti
og uppfylli kröfur sem eðlilegt er að gera til leiðandi
fjármálafyrirtækis. Um leið tryggir lykillinn að stjórnarhættir
Íslandsbanka samræmist því sem best gerist í heiminum.

Öflugri viðskiptavinir – öflugri banki
Bankar um allan heim hafa staðið andspænis sambærilegum
vandamálum eftir alþjóðlegu fjármálakreppuna. Eitt
alvarlegasta vandamálið er glatað traust almennings í garð
bankanna. Það mun taka mörg ár að endurheimta traustið
og það krefst mikillar vinnu og skuldbindingar. Íslandsbanki
hefur lagt ríka áherslu á að efla og vanda innra regluverk
og um leið að tryggja aukið gagnsæi. Síðastliðin þrjú ár
hefur Íslandsbanki gefið út Áhættuskýrslu þar sem greint
hefur verið frá áhættumati bankans og áhættustýringu.
Íslandsbanki hefur lagt í mikla vinnu við að gera upp fortíðina
og tryggja skilning á henni og nú erum við tilbúin til að horfa
til framtíðar. Við höfum náð gríðarlegum árangri í fjárhagslegri
endurskipulagninu sem meðal annars birtist í því að yfir 20
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þúsund lán viðskiptavina hafa verið endurútreiknuð. Þetta
hefur leitt til afskrifta og niðurfærslna upp á 475 milljarða
króna til viðskiptavina. Þetta hefur leitt af sér aukin gæði
lánasafns Íslandsbanka og um leið dregið mikið úr óvissu
viðskiptavina okkar sem eiga nú auðveldar með að ráða við
skuldir sínar.

Að framfylgja stefnunni
Íslandsbanki tekur óhikað undir og styður sáttmála Sameinuðu
þjóðanna um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja; The Global
Compact. Íslandsbanki er leiðandi fyrirtæki á Íslandi og einn
af stærri vinnustöðum landsins og sem slíkur axlar bankinn
heilshugar ábyrgðina sem fylgir því hlutverki. Um leið leggur
Íslandsbanki sig fram um að hafa jákvæð áhrif á samfélagið.
Það er ekki nóg að setja saman fallega stefnu um samfélagslega
ábyrgð. Það verður að finna henni stað í starfsemi fyrirtækisins og framfylgja henni þannig að ákvarðanir taki mið
af stefnunni. Það er vandasamt verkefni sem við tökum
mjög alvarlega. Markmiðið er að gera aðeins betur á hverjum
einasta degi.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka

Þetta er Íslandsbanki
Hjá Íslandsbanka starfar samstilltur hópur um 1.100 starfsmanna. Bankinn býður upp á alhliða bankaþjónustu
fyrir einstaklinga, fyrirtæki og fagfjárfesta með hagsmuni viðskiptavina og samfélagsins að leiðarljósi.
Íslandsbanki er leiðandi í fjármálaþjónustu með 25-43% markaðshlutdeild eftir sviðum og rekur hagkvæmasta
útibúanetið á Íslandi með 21 útibú þar sem starfsmenn veita yfir 200.000 viðskiptavinum þjónustu.
Bankinn skiptist í fjögur tekjusvið: viðskiptabankasvið, fyrirtækjasvið, markaði og eignastýringu. Að auki rekur
bankinn þrjár sérhæfðar þjónustueiningar á sviði kreditkortaþjónustu, eignafjármögnunar og eignastýringar.
Viðskiptabankasvið

Eignastýring

Viðskiptabankasvið veitir alhliða fjármálaþjónustu til
einstaklinga, heimila og lítilla og meðalstórra fyrirtækja.
Bankinn starfrækir 21 útibú um allt land ásamt tveimur
sérhæfðum þjónustueiningum á sviði kreditkortaþjónustu og
eignafjármögnunar. Eftir samruna og samþættingu á Byr og
Kreditkorti er Íslandsbanki leiðandi í viðskiptabankaþjónustu
á Íslandi með 31% markaðshlutdeild og 43% hlutdeild á sviði
eignafjármögnunar einstaklinga.

Eignastýring (VÍB) og Íslandssjóðir bjóða víðtæka þjónustu
sem felur í sér ráðgjöf á sviði sparnaðar, eignastýringar
og einkabankaþjónustu fyrir efnameiri einstaklinga og
fagfjárfesta. Sérstaða þeirra felst ekki síst í metnaðarfullu
fræðslustarfi með það að markmiði að efla umræðu og
upplýsingagjöf varðandi fjárfestingar og efnahagsmál.
Íslandsbanki er leiðandi í eignastýringu á Íslandi með um
20.000 viðskiptavini og markaðshlutdeild á bilinu 20-40% eftir
sviðum eignastýringar.

Fyrirtækjasvið
Fyrirtækjasvið veitir alhliða fjármálaþjónustu til stærri
fyrirtækja landsins og sveitarfélaga ásamt því að sinna stærri
fjármögnunarverkefnum. Áralöng reynsla er grundvöllur sérþekkingar fyrirtækjasviðs á grunnatvinnuvegum þjóðarinnar,
sjávarútvegi og orku. Jafnframt er sérstök áhersla lögð á vaxandi
greinar eins og verslun og þjónustu tengdri ferðamennsku.
Íslandsbanki er í fararbroddi í þjónustu við fyrirtæki með um
37% markaðshlutdeild.

Markaðir
Markaðir veita viðskiptavinum fjölþætta fjármálaþjónustu
á sviði fjárfestingarbankastarfsemi. Fjárfestingarbanki er
sá hluti bankastarfseminnar sem veitir stærri fyrirtækjum
og fagfjárfestum heildstæða þjónustu sem snýr að markaðsviðskiptum, fyrirtækjaráðgjöf og greiningu. Íslandsbanki
er leiðandi í markaðsviðskiptum á Íslandi með 20-35%
markaðshlutdeild.
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21 útibú um land allt

Eignarhald bankans

Íslandsbanki er í meirihlutaeigu Glitnis banka hf.
sem fer með 95% af hlutafé bankans í gegnum
dótturfélög sín fyrir hönd kröfuhafa Glitnis. Þau
5% sem eftir standa eru í eigu íslenska ríkisins og
eru undir stjórn Bankasýslu ríkisins.

Glitnir banki hf.

Íslenska ríkið

Bankasýsla ríkisins
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Lykiltölur 2012
Arðsemi

Markaðshlutdeild
viðskiptabankasviðs

Markaðshlutdeild
fyrirtækjasviðs

17,2%

31%

37%

Arðsemi eigin fjár eftir skatta
var 17,2% samanborið við 1,5%
árið 2011 en þar gætti áhrifa
virðisrýrnunar á viðskiptavild
í kjölfar samruna við Byr upp á
17,9 ma. kr.

Samkvæmt mánaðarlegum
vöktunarmælingum Capacent
Gallup, meðaltal síðustu sex
mánaða 2012.

Samkvæmt mælingu Capacent
Gallup í desember 2012 á meðal
300 stærstu fyrirtækja á lista
Frjálsrar verslunar.

Tekjur

Skattar og gjöld

Hagnaður

32%

9,3 ma

23,4 ma

Rekstrartekjur voru 53,4 ma. kr.
árið 2012, samanborið við
40,5 ma. kr. árið 2011.

Skattar og gjöld greidd
ríkisstofnunum voru 9,3 ma. kr.
á árinu, samanborið við
2,0 ma. kr. árið 2011.

Hagnaður ársins var 23,4 ma. kr.
þar af voru 15,7 ma. kr. í hagnað
af reglulegri starfsemi.

Eigið fé í árslok (ma. kr.)
147,7
121,5

Eigið fé bankans hefur
meira en tvöfaldast frá
stofnun hans árið 2008

123,7

92,1
68,0
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Helstu viðburðir

Desember

Nóvember
Fyrirtæk
gjöf l kur
almennu hluta rút
Eimskipafélags Íslands
í NASDAQ OMX Iceland

» Íslandsbanki fellur frá
remur dómsmálum til
reikningi

stækk

»

j

ra skuldabréfa
r.

September

agsspá greiningar
Íslandsbanka gefin út

» Fyrirtækjas

V

tek

í
r
7 ma. kr.

endurfjárm
fj

(sjá nánar í kafla 4.2)

r
rep 30 dagar

» Fyrirtækjar gjöf
hóp
fagfjárfesta
kaup á 60% hlut
í Tryggingarmi stö inni
(sjá nánar í kafla 4.3)

Maí
N tt fasteignafélag
VÍB, FAST-1, stof
uthöfum og
rfestingargetu upp á
11 ma. kr.

» Samkeppnisstefna
Íslandsbanka innleidd

Október

Met
ka í Reykjavíkurmara oni Íslandsbanka.
Y
kendur
og söfn
st 45 m.kr. til
130 g ger rfélaga

» Tveir flokkar sértr

ra skuldabréfa stækk
samtals
á

r,
r.

Mars
flokkar sértr
ra
skuldabréfa gefnir út, samtals
fjá
3,3 ma. kr.

Íslandsbanki fyrstur
íslenskra bank
fá sam kki ESA fyrir
stofnun og starfsemi
bankans

til Nexpo vef

8

rá

tilnefnt
a

LLC, dótturfélag
Íslandsbanka veitir
r gjöf í sjávarútvegi
r-Ameríku

(sjá nánar í kafla 4.1)

» Námsstyrkir til tíu framúrskarandi nemenda
r

r.

» Átakinu „

Apríl
Sameining
Íslandsbanka
og Kreditkorts

m
hjálparhönd” hleypt af stokkunum
sem starfsmenn geta vari
águ
s málefnis
i

(sjá nánar í kafla 5.3)

» Glacier Securities r
í USD 15 m j
í Bandaríkjunum

Febrúar

Sambankalán til
Landsvirk

Íslandsbanki
efs
rmálafyrirtækja í
Íslensku ánægjuvoginni
» Útgá

r.

í íslensku efnahagslífi

2012
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» Glacier Securitites

Vaxtagr
kynnt sem n r
valmöguleiki
fyrir óver ry
hús

Íslandsbanki fyrstur banka
í heimin
b
Meniga heimilisbókhald
innbyggt í netbanka

Janúar
» Besta sparna

ka

Júní

(sjá nánar í kafla 4.4)

»T

N r óver ry
ﬂokkur sértry
skuldabréfa geﬁnn
ú
1,2 ma. kr.

Fyrirtæk
gjöf l kur
skuldabréfaút
Eikar fasteignafélags,
sem er stærsta skuldabréfaútgáfa eink
frá árinu 2008

Ágúst

Júlí
vegna peningamark
2008 í samræmi vi
EES-samninginn

» Íslandsbanki fyrstur
banka á Íslandi til
setja í
lof
kalanlegan vef fyrir
snjallsíma og spjaldtölvur

um sjávarútveg

dsbanka
300 manns sóttu

r
a

ra
r,
ma. kr.

»

» Árlegt Fjármá

» ESA sam

skuldabréfa stækk
samta
f

(sjá nánar í kafla 4.3)

(sjá nánar í kafla 4.3)

» Tveir flokkar sértr

» Tveir flokkar sértr

Fyrirtæk
gjöf
l kur almennu hlutarút
Fjarskipta
(Vodafone) í NASDAQ
OMX Iceland

Sameiningu
Íslandsbanka
og Byr

jávarklasann

gjafi
kefni

Samfélagslega ábyrgur banki
Íslandsbanki hefur í fjögur ár verið aðili að alþjóðlegum sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samfélagslega
ábyrgð, Global Compact. Sáttmálinn er leiðarvísir að því hvernig fyrirtæki geta sýnt samfélagslega ábyrgð í
verki og er hvatning til góðra verka. Verkefni bankans á þessu sviði eru byggð á stefnu sem nær til fjögurra
lykilþátta; viðskipta, mannauðs, samfélags og umhverfis.

Fjórar meginstoðir samfélagslegrar ábyrgðar

Viðskipti

Umhverfi

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

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

Mannauður

Samfélagið

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

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

MARKMIÐ 2012

ÁRANGUR

Ákvörðunartökulykillinn
Að kortleggja allar meiriháttar ákvarðanir sem
teknar eru um starfsemi bankans.

Ákvörðunartökulykillinn var tekinn í notkun í nóvember 2012.

MANNAUÐUR

Starfsþróun
Sérstök áhersla lögð á leiðtogaþjálfun og
leiðbeiningu lærimeistara fyrir konur í bankanum.

Lærimeistaraþjálfunin fór af stað á árinu 2012.
35 konur taka nú þátt í þjálfuninni. 95% þeirra mæla með henni.

Við bjóðum hjálparhönd
Allir starfsmenn geta varið einum vinnudegi á ári til
að sinna góðgerðarstarfi fyrir félag að eigin vali.

Við bjóðum hjálparhönd var ýtt úr vör á vordögum 2012.

Rafmagns- og vatnsnotkun
Að mæla notkun rafmagns og vatns í
höfuðstöðvum bankans.

Mælingar á notkun fóru fram á árinu og má sjá niðurstöðurnar í
þessari skýrslu.

UMHVERFI

Bílafloti Íslandsbanka
Halda utan um hversu marga km bílar í eigu
bankans eru keyrðir árlega.

Bílar í eigu bankans voru keyrðir 227,900 km á árinu 2012.

Halda utan um magn keypts eldsneytis.

Markmið ekki uppfyllt. Utanumhald hófst á árinu 2013.

90% af bílaflota bankans verði umhverfisvænn
á árinu 2014.

Rekstrardeild hefur hafið skoðun á kaupum/ leigu á umhverfisvænni
bílum með 0 til 120 g CO2 útblæstri á hvern ekinn km.

Sorpflokkun
Allt sorp flokkað í höfuðstöðvum bankans.

Sorpflokkun hófst í apríl 2013.

FRAMTÍÐARMARKMIÐ
Viðskipti

Umhverfi

Lækka hlutfall lána í fjárhagslegri endurskipulagningu

Rafmagns- og vatnsnotkun

• Að hlutfall lána í endurskipulagningu verði 8% í lok árs
2013. Hlutfallið var 13,7% í lok árs 2012.

• Að hefja mælingar á notkun í útibúum á árinu 2013.

Mannauður

• Draga úr rafmagnsnotkun um að minnsta kosti 10 til 15%
á árunum 2013 til 2016.

Leiðtogaþjálfun

Bílafloti Íslandsbanka

• Leiðtogaþjálfun fyrir stjórnendur hófst hjá bankanum
í janúar 2013. 66 stjórnendur taka nú þátt í þjálfuninni.
Stefnt er að því að allir stjórnendur bankans, 141 talsins,
hafi lokið þjálfuninni árið 2015.

• Að 90% af bílaflota bankans verði umhverfisvænn á árinu 2014.

Vinnustaðagreining
• Einkunn sem starfsmenn gefa mismunandi þáttum í
vinnustaðagreiningu á árinu 2013 verði yfir 4,20.
Hæsta einkunn er 5.

• Að allir hjólbarðar undir bílum í eigu bankans verði 		
umhverfisvænir á árinu 2014 til að draga úr sliti á
malbiki og svifryksmengun.
Sorpflokkun
• Að hefja sorpflokkun í útibúum bankans á árinu 2013.
Pappír
• Bankinn mun á árinu 2013 hætta útsendingu greiðsluseðla
til viðskiptavina. Þetta sparar útsendingu um 600.000
greiðsluseðla árlega.
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Viðskipti
Mikilvægasta samfélagsverkefni Íslandsbanka lýtur
að hlutverki og grundvallarmarkmiðum hans. Það er
að veita fjármagni til fjárfestinga og uppbyggingar
í íslensku atvinnulífi og starfa með fyrirtækjum
og einstaklingum að því að efla einkaframtak og
fyrirtækjarekstur. Íslandsbanki hefur lagt áherslu á að
rækja þetta hlutverk sitt af alúð og skynsemi.
Íslandsbanki leggur áherslu á góð samskipti við
viðskiptavini, gagnsæi og að allir hljóti jafna meðferð og
aðgengi að upplýsingum. Einnig leggur bankinn áherslu
á að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu til að
tryggja ánægju þeirra.

Stjórnarhættir
Góðir stjórnarhættir stuðla að bættum vinnubrögðum
og samskiptum sem auka traust milli hluthafa, stjórnar,
stjórnenda, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila.
Faglegur rammi um stjórnarhætti styrkir innviði, skýrir ábyrgð
og rennir þannig styrkari stoðum undir markmið bankans.
Stjórnarhættir Íslandsbanka eru í samræmi við almennar
leiðbeiningar um stjórnarhætti sem lúta lögum og reglum
og eftirliti opinberra stjórnvalda. Stjórnun og yfirráð yfir
Íslandsbanka skiptast á milli hluthafa, stjórnar og bankastjóra
í samræmi við ytri lagaramma auk samþykkta bankans og
annarra tilmæla stjórnarinnar.

Aðferðafræði ákvarðanatöku
Til að uppfylla skuldbindingar bankans um góða stjórnarhætti
hefur hann skilgreint eftirfarandi aðferðafræði við töku
meiriháttar ákvarðana.

•

Ákvarðanir bankans þjóna hagsmunum bankans
og hagsmunaaðila hans í samræmi við gildandi
lög, reglur, samþykktir bankans, stefnuskjöl og
samningsskyldur hans.

•

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

•

Ákvarðanir eru teknar á grundvelli bestu fáanlegra
upplýsinga í kjölfar tilhlýðilegrar skoðunar.
Ákvarðanatökulykillinn var formlega tekinn í notkun
1. nóvember 2012.

Ákvarðanatökulykillinn
Eitt af lykilverkefnum Íslandsbanka á árinu 2012 laut að
góðum stjórnarháttum. Verkefnið fólst í því að gera ákvarðanatökulykil fyrir bankann með því að kortleggja allar meiriháttar
ákvarðanir sem hugsanlegt er að bankinn vilji grípa til við
ákveðnar aðstæður. Þetta var gert til að stuðla að bættri
ákvarðanatöku og tryggja að ákvarðanir bankans uppfylli
kröfur sem við eiga hverju sinni.

Daniel Levin
Stjórnarmaður
„Í kjölfar innleiðingar Ákvörðunartökulykilsins hefur bankinn með
afgerandi hætti skuldbundið sig til að stjórnarhættir hans taki mið af
nýjum verkferlum. Ákvörðunartökulyklinum er ætlað að tryggja skýra
og rekjanlega mynd af skyldum og ábyrgð sem starfsmenn axla um leið og
tryggt er að reglum og ferlum sé fylgt. Starfsfólk Íslandsbanka hefur tekið
þessum breytingum opnum örmum. Innleiðing lykilsins á öllum sviðum
bankans uppfærir stjórnarhætti hans þannig að þeir eru nú eins og best
gerist í alþjóðlegum bankaviðskiptum. Stjórn bankans lagði áherslu á það
þegar samþykkt var að innleiða lykilinn að um væri að ræða „lifandi“ skjal
sem kallar á frumkvæði starfsfólks. Með því verður best tryggt að nýjar
áskoranir í rekstri og viðfangsefnum bankans verði krufnar og vegnar í
samræmi við nýja lykilinn. Til þess að nýta megi að fullu framúrskarandi
stjórnarhætti bankans og stefnu þarf að koma til skuldbinding af hálfu
okkar allra. Sú skuldbinding má ekki aðeins ná til stefnumarkmiða heldur
verður hún einnig að ná til daglegra gilda og grunnsjónarmiða sem fylgt er
innan bankans.“
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Skipurit Íslandsbanka

Stjórn
Innri endurskoðun

Bankastjóri
Regluvarsla

Viðskiptabankasvið

Fyrirtækjasvið

Markaðir

Eignastýringarsvið

Fjármálasvið

Rekstrar- og
upplýsingatæknisvið

Lögfræðisvið

Mannauðssvið

Markaðs- og
þjónustusvið

Netviðskipta- og
samskiptasvið

Áhættustýring
og lánaeftirlit

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 er m.a. kosið í stjórn bankans,
endurskoðendur valdir, ársreikningur liðins árs lagður fram til
samþykktar og starfskjarastefna lögð fram til samþykktar sem
og ákvörðun um arðgreiðslur, auk breytinga á samþykktum
bankans, þegar við á.

atkvæði hverjum hlut og ræður fjöldi atkvæða nema öðruvísi
sé fyrir mælt í samþykktum bankans eða landslögum.

Heimild til setu á hluthafafundum hafa hluthafar eða fulltrúar
þeirra, auk ráðgjafa. Á hluthafafundum fylgir almennt eitt

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

Aðalfundur Íslandsbanka er haldinn í Reykjavík. Fundargerðir
aðalfundar bankans má finna á vef hans.

Samþykktir
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Stjórn Íslandsbanka
Í stjórn bankans sitja sjö aðilar sem kosnir eru á hverjum
aðalfundi til eins árs í senn. Engin takmörk eru fyrir því hve
lengi stjórnarmenn mega sitja í stjórn bankans.
Stjórnarmenn félaga sem lúta eftirliti Fjármálaeftirlitsins
verða að undirgangast hæfismat. Þetta ferli var innleitt af

Bakgrunnur

Fjármálaeftirlitinu til þess að styrkja eftirfylgni með lögum og
reglum um hæfi stjórnarmanna og til þess að gera þá meðvitaða
um þá ábyrgð og þekkingu sem krafist er af þeim sem
stjórnarmönnum. Fjármálaeftirlitið hefur skipað ráðgefandi
nefnd sem boðar stjórnarmenn til viðtals til að kanna og
meta þekkingu þeirra og skoðanir á málefnum sem tengjast

Friðrik Sophusson

John E. Mack

Árni Tómasson

Formaður stjórnar
frá janúar 2010

Varaformaður stjórnar
frá janúar 2010

Stjórnarmaður
frá janúar 2010

Friðrik Sophusson hefur
víðtæka reynslu og þekk
ingu á sviði efnahagsmála
og stjórnunar fyrirtækja
og hefur gegnt fjölmörg
um trúnaðarstörfum fyrir
fyrirtæki, stofnanir og
félagasamtök auk þess að
sinna stjórnarsetu. Friðrik
var framkvæmdastjóri
Stjórnunarfélags Íslands
1972-1978 þegar hann tók
sæti á Alþingi.

John E. Mack er banda
rískur ríkisborgari með
mikla þekkingu og reynslu
á sviði alþjóðlegrar bankaog fjármálaþjónustu sem
og á sviði yfirtöku og sam
runa fyrirtækja.

Árni Tómasson hefur starf
að við endurskoðun banka
og fjármálafyrirtækja frá
1985. Hann var með
eigandi og síðar stjórnar
formaður hjá Deloitte til
2001. Árni hefur stundað
kennslu í meistaranámi
við Háskólann í Reykjavík
og áður í Háskóla Íslands,
samtals í yfir 20 ár.

Friðrik átti sæti í ríkisstjórn
1987-1988, þá sem iðnaðarog orkumálaráðherra og
síðar sem fjármálaráðherra,
1991-1998.
Árið 1999 tók Friðrik við
starfi forstjóra Lands
virkjunar sem hann gegndi
í tæp 11 ár.

John Mack var forstjóri og
fjármálastjóri hjá Shinsai
Bank í Tokyo 2002-2005.
John Mack starfaði hjá
Bank of America og tengd
um félögum 1978-2001,
síðast sem yfirmaður
fjármögnunar móðurfélags
bankans.

Árni starfaði sem banka
stjóri Búnaðarbankans
2001-2003, en hefur frá
þeim tíma rekið eigið ráð
gjafarfyrirtæki.

Þá var hann einnig
forstjóri fyrirtækisins
Strategic Solutions, sem er
að meirihluta í eigu Bank
of America.

Á árunum 2008-2011
gegndi Árni formannsstöðu skilanefndar
Glitnis banka.

Menntun

Embættispróf frá
lagadeild Háskóla Íslands.

MBA-gráða frá Virginia
Darden School of Business
og gráða í hagfræði frá
Davidson College.

Cand.Oecon.-gráða í
viðskiptafræði frá Háskóla
Íslands og löggiltur
endurskoðandi.

Nefndarseta

Formaður nefndar um
stjórnarhætti, starfskjör
og starfsmannamál.

Nefndarmaður í áhættu
nefnd stjórnar og nefnd
um stjórnarhætti, starfs
kjör og starfsmannamál.

Formaður lánanefndar
stjórnar og nefndarmaður
í endurskoðunarnefnd
stjórnar.
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starfsemi bankans sem og ábyrgð þeirra sem stjórnarmanna.
Allir stjórnarmenn Íslandsbanka hafa staðist þetta mat.

starfseminni, skipulagi hennar og að almenn fjárhagsstaða
bankans sé í samræmi við ytri og innri reglur.

Stjórn Íslandsbanka fer með æðsta vald í málefnum bankans á
milli hlutahafafunda nema þegar lög eða samþykktir bankans
kveða á um annað. Stjórn bankans ber ábyrgð á eftirliti með

Stjórn bankans hélt 15 fundi á árinu 2012 og undirnefndir
hennar héldu samtals 22 fundi.

Dr. Daniel Levin

Marianne Økland

María E. Ingvadóttir

Neil Graeme Brown

Stjórnarmaður
frá maí 2011

Stjórnarmaður
frá janúar 2010

Stjórnarmaður
frá september 2012

Stjórnarmaður
frá janúar 2010

Dr. Daniel Levin er banda
rískur og svissneskur
ríkisborgari með sérþekk
ingu á stjórnarháttum
fyrirtækja. Hann hefur um
langt skeið sinnt ráðgjafar
störfum fyrir ríkisstjórnir
og þróunarstofnanir um
þróun fjármagnsmarkaða
og fyrir eftirlitsaðila um
innleiðingu siðareglna
fyrir fjármálafyrirtæki.
Að auki á Daniel Levin
sæti í stjórnsýslunefnd
Liechtenstein sem vinnur
að þekkingarmiðlun milli
landa og eflingu pólitískrar,
efnahagslegrar og félags
legrar þróunar. Hann hefur
ennfremur tekið virkan
þátt í mótun ýmissa laga
um fjármálafyrirtæki.

Marianne Økland er
norskur ríkisborgari og
starfar sem framkvæmda
stjóri Avista Partners.
Marianne Økland starfaði
hjá JP Morgan 1998-2007,
m.a. sem sérfræðingur á
sviði skuldabréfafjármögn
unar fyrirtækja og fjár
málastofnana. Á árunum
1994-1998 starfaði hún við
skuldabréfafjármögnun hjá
Union Bank of Switzerland
(UBS).

María E. Ingvadóttir hefur
yfir 20 ára reynslu af
stjórnun, fjármálum og
ráðgjöf. Frá 2002 hefur
hún starfað sjálfstætt sem
ráðgjafi á sviði endur
skoðunar og stjórnunar.
Þar áður starfaði hún á
sviði fjármála og utan
ríkisviðskipta, m.a. sem
fjármálastjóri Reykjavíkur
– menningarborgar Evrópu
1998-2001.

Neil Graeme Brown er
breskur ríkisborgari með
yfirgripsmikla reynslu á
sviði fjármálastarfsemi
og endurskipulagningar
alþjóðlegra fyrirtækja.
Hann var meðeigandi
endurskoðunarskrifstofu
Coopers og Lybrand (nú
PwC) í London 19901996 og hefur víðtæka
þekkingu á sviði yfirtöku
og samruna fyrirtækja í
Bandaríkjunum og Evrópu.

Marianne Økland var
ráðgjafi hjá ráðgjafar
fyrirtækinu Marsoft Ltd.
á árunum 1988-1993, en
fyrirtækið sérhæfir sig ráð
gjöf tengdri fjárfestingum
í skipaiðnaði.

Á árunum 1987-1997
var María fjármálastjóri
og síðar viðskiptafulltrúi
hjá Útflutningsráði (nú
Íslandsstofu).
María er fulltrúi Bankasýslu ríkisins sem fer með
5% eignarhlut ríkisins í
bankanum.

Neil Brown hefur komið að
skráningu fjölda fyrirtækja
í Kauphöllinni í London
og á Nasdaq og setið í
stjórnum fjölda fyrirtækja
á sviði fjárfestinga og
fjármála.

J.D.- og Ph.D.-gráður í
lögum frá University of
Zürich og LL.M.-gráða
í lögum frá Columbia
University.

M.Sc.-gráða í fjármálum,
hagfræði og stærðfræði
frá Norwegian School of
Economis and Business
Administration.

Cand.Oecon.-gráða í
viðskiptafræði frá Háskóla
Íslands.

M.A.-gráða í
viðskiptafræði frá
Emmanuel College og
löggiltur endurskoðandi.

Nefndarmaður í áhættu
nefnd stjórnar og í nefnd um
stjórnarhætti, starfskjör og
starfsmannamál.

Formaður áhættunefndar
stjórnar og nefndarmaður
í endurskoðunarnefnd
stjórnar.

Nefndarmaður í lánanefnd
stjórnar og í nefnd um
stjórnarhætti, starfskjör og
starfsmannamál.

Formaður endurskoð
unarnefndar stjórnar
og nefndarmaður í
lánanefnd stjórnar.
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Undirnefndir stjórnar
Í samræmi við starfsreglur stjórnar eru tilnefndar sérstakar
undirnefndir sem allar eru skipaðar stjórnarmönnum. Nefndirnar
eru: endurskoðunarnefnd, áhættunefnd, lánanefnd og nefnd um
stjórnarhætti, starfskjör og starfsmannamál. Hver nefnd fyrir sig
miðlar upplýsingum um starf sitt til stjórnarinnar í heild.

Endurskoðunarnefnd stjórnar Aðstoðar stjórn bankans
við eftirlit með reikningshaldi og endurskoðun á meiriháttar
bókhalds- og reikningsskilamálum, skilvirkni innra eftirlits í
bankanum og skipulagi áhættustýringar og regluvörslu.

Áhættunefnd stjórnar Ber ábyrgð á að endurskoða
aðferðir við áhættustýringu sem notaðar eru af framkvæmdastjórn í starfsemi bankans og leggja fram lýsingu til stjórnar

Endurskoðunarnefnd

Áhættunefnd

á helstu áhættuþáttum sem bankinn stendur frammi fyrir.
Nefndin ber einnig ábyrgð á að endurskoða reglur settar af
stjórninni um áhættustýringu.

Lánanefnd stjórnar

Tekur fyrir og gerir tillögur til
stjórnar um lánamál sem fela í sér útlánaheimildir til viðskiptavina eða afskriftir sem eru umfram heimildir áhættunefndar
bankans.

Nefnd stjórnar um stjórnarhætti, starfskjör
og starfsmannamál Aðstoðar stjórn bankans við að
setja fyrirtækinu markmið og veita yfirsýn yfir samband
bankans við stjórnendur og stjórn, hluthafa og aðra
hagsmunaaðila. Nefndin leggur einnig skýrar línur um ábyrgð
og ábyrgðarskyldu.

Lánanefnd

Nefnd um stjórnarhætti,
starfskjör og starfsmannamál

Friðrik Sophusson
John E. Mack
Árni Tómasson
Dr. Daniel Levin
Marianne Økland
María E. Ingvadóttir
Neil Graeme Brown

Nefndarmaður
Nefndarseta stjórnarmanna í undirnefndum stjórnar
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Formaður nefndar

Skýr stefna um upplýsingagjöf
Íslandsbanki hefur markað sér formlega stefnu um upplýsingagjöf og samskipti sem er samþykkt af stjórn
bankans. Stefnan, sem er samkvæmt þriðju stoð Basel-reglnanna, útlistar meginreglur og ramma um opinbera
upplýsingagjöf og við ytri aðila. Höfuðáhersla hefur verið lögð á að auka gagnsæi og bæta upplýsingagjöf í því
augnamiði að auka skilning á starfsemi bankans og ávinna sér traust.
Lögð er áhersla á að veita réttar, viðeigandi og fullnægjandi
upplýsingar og að þær séu aðgengilegar öllum viðeigandi
hagsmunaaðilum. Upplýsingum um áhættu- og eiginfjárstýringu
Íslandsbanka er aðallega miðlað í áhættuskýrslu, ársskýrslu,
árshlutauppgjörum og á kynningarfundum á vegum bankans.
Verði verulegar breytingar á megináhættuþáttum utan

hefðbundins birtingartíma upplýsinga getur bankinn ákveðið
að birta þessar upplýsingar oftar. Íslandsbanki getur undanskilið
trúnaðarupplýsingar, þ.e. upplýsingar sem bankanum er
óheimilt að veita samkvæmt lögum og reglum.

Áhættuskýrsla
Íslandsbanki gefur út áhættuskýrslu í þriðja sinn. Skýrslan inniheldur ítarlegar upplýsingar um áhættumat á
starfsemi bankans og áhættustýringu.
Markmið áhættuskýrslu Íslandsbanka er að veita
markaðsaðilum og öðrum hagaðilum upplýsingar sem
auka skilning á áhættuþáttum í rekstri bankans og
eiginfjárstöðu hans og uppfylla um leið lögbundnar
kröfur um upplýsingagjöf. Í áhættuskýrslunni er að finna
lykilupplýsingar um samsetningu eigin fjár bankans og
eiginfjárþörf en einnig um megináhættuþætti í starfseminni
og áhættumatsferlum. Að auki eru í skýrslunni heildstæðar
upplýsingar um endurskipulagningu og endurútreikning

á lánasafni bankans, sem hefur verið eitt mikilvægasta
verkefnið frá stofnun bankans árið 2008. Einnig er fjallað um
helstu laga- og reglugerðabreytingar sem snerta bankann sem
og starfskjarastefnu Íslandsbanka. Í árslok var áhættutaka
bankans í samræmi við samþykktan áhættuvilja og öll skilyrði
laga og reglna voru uppfyllt.

Sverrir Örn Þorvaldsson
Framkvæmdastjóri áhættustýringar og lánaeftirlits
„Áhættuskýrslan sem Íslandsbanki gefur út árlega byggir á viðurkenndum
starfsháttum margra alþjóðlegra fjármálastofnana sem Íslandsbanki ber
sig saman við og setur ákveðinn staðal í upplýsingagjöf á Íslandi. Skýrslan
uppfyllir kröfur sem þriðja stoð í Basel regluverkinu setur. Íslandsbanki
telur að opið og gagnsætt upplýsingaflæði tryggi best uppbyggingu á trausti
og viðhaldi góðu sambandi við hluthafa og aðra hagaðila. Áhættuskýrslan
eykur gagnsæi og færir markaðsaðilum upplýsingar svo að þeir geti betur
áttað sig á og skilið áhættumat bankans, áhættustýringu og eiginfjárhlutfall.“
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Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjársvikum
Regluvarsla fylgist með og metur reglulega hæfi og skilvirkni ráðstafana Íslandsbanka sem miða að því að
bankinn, stjórn hans og starfsmenn starfi ávallt í samræmi við gildandi lög, reglugerðir og innri reglur bankans
og viðhafi ávallt heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Regluvörður Íslandsbanka er skipaður af bankastjóra
og hefur sjálfstæða stöðu í skipuriti bankans.
Áhættu tengda þeirri starfsemi bankans sem regluvarsla
hefur eftirlit með er hægt að skilgreina sem hættu á að
viðurlögum sé beitt, bankinn verði fyrir fjárhagstjóni eða að
orðspor bankans skaðist vegna þess að viðeigandi lögum og
reglugerðum hefur ekki verið fylgt. Regluvarsla í samstarfi við
innri endurskoðun framkvæmir sérstakt hæfispróf sem lagt er
fyrir framkvæmdastjórn og lykilstarfsmenn.

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

Peningaþvætti
Íslandsbanki hefur skuldbundið sig til að leggja sitt af mörkum
til að fyrirbyggja peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Bankinn hefur sett sér reglur í þessu sambandi sem taka mið
af tilmælum frá Fjármálaeftirlitinu. Markmið þessara reglna er
að leitast við að hindra að rekstur og starfsemi Íslandsbanka
verði notuð til að þvætta fjármuni eða til að fjármagna
hryðjuverkastarfsemi. Samkvæmt reglunum er óheimilt að
framkvæma viðskipti eða stofna til samningssambands við
viðskiptamann fyrr en áreiðanleikakönnun hefur farið fram.
Gera skal kröfu um að viðskiptamaður, sem þegar er í viðskiptum,
sanni á sér deili hafi hann ekki þegar gert það. Að auki viðhefur
bankinn reglubundið eftirlit með viðskiptum viðskiptamanna í
því skyni að koma í veg fyrir að viðskiptasambönd verði notuð
til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka. Reglurnar
gilda fyrir bankann, útibú hans og dótturfélög. Öllum
starfsmönnum er skylt að sækja fyrirlestur um peningaþvætti.
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Þá var rafrænt eftirlitskerfi, Norkom, tekið upp árið 2009 sem
hefur aukið öryggi bankans og dregið úr hættu á fjársvikum
eða misnotkun á kerfum bankans.

Rekstraráhætta
Bankinn styðst við skilgreiningu á rekstraráhættu í tilskipun
Evrópusambandsins, þar sem rekstraráhætta er skilgreind
sem „hættan á tapi sem er afleiðing af ófullnægjandi innri
verkferlum, misbresti á að verkferlum sé fylgt, starfsmönnum
eða vegna ytri atburða í rekstrarumhverfi.“ Bankinn skilgreinir
lagalega áhættu, hlítingaráhættu og orðsporsáhættu sem hluta
af rekstraráhættu.
Í rekstraráhættustefnu bankans hefur stjórn hans skilgreint
mörk fyrir viðunandi tap vegna rekstraráhættu og ef tap
innan ársfjórðungs fer yfir ákveðin mörk er tilkynnt um það
sérstaklega til framkvæmdastjórnar og stjórnar bankans ásamt
því að áætlanir um hvernig draga megi úr áhættu eru kynntar.
Bankinn hefur innleitt aðferð til að skrásetja tap vegna
rekstraráhættu og atburði sem hefðu getað valdið tapi.
Atvik sem hafa í för með sér tap sem er meira en 100.000 kr.
og atburðir sem hefðu getað valdið verulegu tapi eru skráð
í vefkerfi og eru upplýsingarnar varðveittar í gagnagrunni
bankans um tapsatvik vegna rekstraráhættu. Gagnagrunnurinn
geymir upplýsingar um allt markvert tap, flokkað samkvæmt
Basel II-skilgreiningum og eru gögn úr grunninum efniviður í
skýrslur um rekstraráhættu til stjórnenda. Gögn um tapsatvik
eru einnig nauðsynleg fyrir þróun fullkomnari aðferða við mat
á eiginfjárkröfum vegna rekstraráhættu.
Árið 2012 voru 454 atvik skráð í gagnagrunn bankans
fyrir rekstraráhættuatvik. Mest samanlagt tap hlaust af
atburðunum í flokknum framkvæmd, afgreiðsla og verkferlar
og voru 78% af tapi vegna rekstraráhættu 2012 vegna atburða
í þeim flokki.
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Samkeppni tryggir hag viðskiptavina
Það er mat bankans að með heiðarlegri samkeppni á markaði sé hagur
viðskiptavina hans best tryggður. Íslandsbanki innleiddi á árinu nýja
samkeppnisstefnu til að tryggja að starfsemi bankans sé að öllu leyti
í samræmi við samkeppnisreglur og að ákvarðanir, samningar og
aðgerðir hans á markaði brjóti ekki gegn samkeppnislögum.

Ábyrgðaraðili samkeppnismála sem starfar á Lögfræðisviði annast
innra samkeppniseftirlit í bankanum og fræðslu um samkeppnismál.

Kristín Ninja Guðmundsdóttir
Lögmaður og ábyrgðaraðili samkeppnismála
„Samkeppnisreglur gegna mikilvægu hlutverki á frjálsum markaði til að
tryggja neytendum og þjóðfélaginu í heild ábatann af virkri samkeppni.
Hætta á samkeppnislagabrotum í bankanum er mikil þar sem starfsemi hans
er víðtæk og ákvarðanataka um viðskipti er dreifð. Íslandsbanka er mjög í
mun að starfsemi bankans sé að öllu leyti í samræmi við samkeppnisreglur
og að ákvarðanir, samningar og aðgerðir hans á markaði brjóti ekki á
neinn hátt gegn samkeppnislögum enda telur bankinn að með heiðarlegri
samkeppni á markaði sé hagur viðskiptavina bankans best tryggður.
Samkeppnisstefnunni er ætlað að tryggja að bankinn starfi að öllu leyti
á forsendum heiðarlegrar samkeppni og vinni í hvívetna í samræmi við
samkeppnisreglur.“
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Siða- og starfsreglur
Starfsmenn bankans tóku sjálfir þátt í að móta siðareglur
Íslandsbanka. Þeim er ætlað að stuðla að góðum starfs- og
viðskiptaháttum, auknu trausti í garð bankans og góðu orðspori.
Reglurnar fjalla um mikilvægi þess að jafnræðis meðal viðskiptavina sé gætt, unnið sé af fagmennsku og trúnaður virtur.
Það eru einnig starfsreglur í bankanum sem kveða á um
almennar skyldur starfsmanna Íslandsbanka. Starfsreglunum
er ætlað að styðja við siðareglurnar. Starfsreglur ná yfir
háttsemi starfsmanna, ráðstafanir til að koma í veg fyrir
hagsmunaárekstra, þagnarskyldu, upplýsingagjöf og meðhöndlun á kvörtunum viðskiptavina.
Siða- og starfsreglurnar gilda um alla starfsemi, starfsmenn
og stjórnendur Íslandsbanka auk verktaka sem vinna fyrir
bankann. Regluvarslan hefur haldið námskeið þar sem
reglurnar eru kynntar. Öllum starfsmönnum er skylt að sækja
þessi námskeið en um 79% allra starfsmanna hafa nú þegar
gert það. Auk þess ber starfsmönnum að undirrita yfirlýsingu
þar sem fram kemur að þeir hafi lesið innihald reglnanna og
að þeir muni fylgja þeim. Reglurnar gilda um alla starfsmenn
án tillits til þess hvort þeir hafi undirritað yfirlýsinguna.
Reglurnar eru aðgengilegar á innra neti bankans.

Aukin vitund um
samfélagslega ábyrgð
Íslandsbanki hefur lagt sitt af mörkum til að auka vitund og
þekkingu á samfélagslegri ábyrgð. Bankinn stofnaði árið 2011,
ásamt fimm öðrum fyrirtækjum, Festu – þekkingarmiðstöð um
samfélagslega ábyrgð. Markmið Festu er að aðstoða fyrirtæki
við innleiðingu á stefnu um samfélagsábyrgð, stuðla að
vitundarvakningu um samfélagsábyrgð fyrirtækja og hvetja
til rannsókna í samstarfi við háskólasamfélagið. Festa er
sjálfstæð stofnun með sjálfstæðan fjárhag. Festa hefur hvatt til
umræðu um málefni tengd samfélagsábyrgð með fundahaldi

og ráðstefnum. Fjórar ráðstefnur voru haldnar í Reykjavík
veturinn 2012 til 2013.
Íslandsbanki á einnig stjórnarmann í faghópi um samfélagsábyrgð hjá Stjórnvísi. Stjórnvísi er stærsta stjórnunarfélag
landsins með tæplega 2.000 virka félagsmenn og öflugt
tengslanet. Stjórnvísi er opið öllum einstaklingum, fyrirtækjum
og stofnunum. Kjarni starfsins liggur í 20 faghópum þar sem
lögð er áhersla á mismunandi þætti stjórnunar. Um 100 meðlimir
eru skráðir í faghóp um samfélagslega ábyrgð. Hópurinn hélt
fjóra fundi veturinn 2012 til 2013, einn í Íslandsbanka þar sem
Global Compact skýrslugjöf bankans var kynnt.

Stuðlað að auknum
fjármálaskilningi
Íslandsbanki hefur stuðlað að auknum fjármálaskilningi á
Íslandi meðal annars með röð fyrirlestra og námskeiða. Það
er bankanum mikilvægt að viðskiptavinir hans geti tekið
upplýstar ákvarðanir um fjármál sín.
VÍB, eignastýringarþjónusta Íslandsbanka, hefur haldið
um 100 námskeið og fyrirlestra um land allt á síðastliðnum
tveimur árum um sparnað og fjárfestingu. Íslandsbanki
hefur einnig haldið námskeið um húsnæðislán og
fasteignamarkaðinn. Þá hefur viðskiptavinum staðið til boða
að sækja námskeið um notkun Meniga, sem er hugbúnaður
sem veitir yfirsýn yfir heimilisfjármálin. Hugbúnaðurinn
er hluti af Netbanka Íslandsbanka. Íslandsbanki heldur úti
vefsíðunni Fjármálin þín þar sem hægt er að nálgast ýmsar
hagnýtar upplýsingar um fjármál. Á vefsíðunni eru t.a.m.
skýringar á ýmsum fjárhagslegum hugtökum, greinar og yfirlit
yfir fjármálaþjónustu sem bankinn veitir.
Upptökur af námskeiðum bankans má finna á vefsíðu hans.

Manuel Hinds, hagfræðingur
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Gunnar Kristinn Sigurðsson
Sérfræðingur í fræðslumálum
„Við sjáum að fólk leitar í síauknum mæli eftir fræðslu um
fjármál á netinu. Íslandsbanki hefur í gegnum tíðina verið
með afar öfluga fræðslu um fjármál í formi fræðslufunda og
útgáfu ýmiskonar fræðslutímarita. Þar hefur VÍB til dæmis
verið mjög framarlega með fjölda funda um sparnað og
fjárfestingar og hefur birt upptökur af þeim á netinu.
Það er stefna bankans að auka fræðslu til viðskiptavina í
gegnum vef bankans og markmiðið er að bjóða upp á bestu
fræðsluna um fjármál á netinu. Við ætlum að einbeita okkur að fræðslu um húsnæðismál, sparnað og fjárfestingar
og hefðbundnum heimilisfjármálum. Við viljum höfða til yngri hóps í meiri mæli enda hafa kannanir sýnt að þar
er mesta þörfin fyrir fræðslu. Markmiðið er að fræðslan skili árangri til langs tíma fyrir viðskiptavini okkar og
styrki um leið viðskiptasambönd bankans.
Nú þegar er fjöldi af upptökum af námskeiðum sem Íslandsbanki og VÍB hafa haldið aðgengilegur á vef bankans,
á vefsíðu sem ber heitið Fjármálin þín. Einnig eru aðgengilegar hátt á annað hundrað greinar um fjármál
skrifaðar af sérfræðingum innan og utan bankans. Nýlega hóf bankinn að birta stutt myndskeið með hagnýtum
fjármálaráðum frá ráðgjöfum í útibúum bankans.
Þrátt fyrir að við höfum lagt mesta áherslu á að þróa fræðslu á netinu þá hefur bankinn einnig verið öflugur
í útgáfu síðustu misserin, gaf til dæmis út tvö tímarit síðustu 6 mánuðina. Í október 2012 gaf bankinn út
Atvinnulífið, blað um viðskipti og efnahagsmál og í febrúar 2013 kom út blaðið Fjármálin þín, sem fjallaði um
fjármál einstaklinga og heimila.“

VÍB býður viðskiptavinum sínum upp á metnaðarfulla
fræðsludagskrá sem miðar að því að hvetja til umræðu um
fjárfestingar og efnahagsmál. Um 3.000 manns sóttu þá 54
fundi sem VÍB hélt á árinu og um 6.000 horfðu á upptökur af
þeim á vefsíðu VÍB.
VÍB stóð einnig fyrir vinsælli röð námskeiða um sparnað fyrir
eldri borgara í samstarfi við Landsamband eldri borgara og
námskeiðum þar sem æðstu stjórnendur fyrirtækja sem skráð
eru í Kauphöll Íslands fjölluðu um ýmsa þætti viðskipta. VÍB
bauð þremur erlendum fyrirlesurum til landsins á árinu 2012
til að ræða efnahagsástandið. Manuel Hinds, hagfræðingur og
fyrrverandi fjármálaráðherra El Salvador, ræddi um einhliða
upptöku gjaldmiðla og deildi reynslu sinni af einhliða upptöku
dollars. John Dizard, fjármálasérfræðingur og dálkahöfundur
hjá Financial Times, fjallaði um framtíð evrusvæðisins og
helstu áskoranir þess og Lars Christensen, hagfræðingur hjá
Danske Bank, kynnti nýja greiningu á íslenska hagkerfinu.
Fræðsludagskrá VÍB er ókeypis og hjálpar viðskiptavinum
að taka upplýstari ákvarðanir um fjárfestingar sínar og
eykur sjálfstraust þeirra til að stýra þeim sjálfir. Mikið af
því fræðsluefni sem VÍB býður upp á er einnig aðgengilegt á
vefsíðu bankans.

John Dizard, fjármálasérfræðingur
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Björn Berg Gunnarsson
Fræðslustjóri VÍB
„Við hjá VÍB trúum á mikilvægi fjárhagslegrar menntunar. Hin mikla
fjölbreytni í fræðslufundum sem við höfum boðið á sviði fjármála og
hagfræði hefur tryggt okkur jákvætt og gott orðspor. Viðskiptavinir
bankans eru ánægðir með þetta framtak og þátttaka á þeim fundum sem
við höfum staðið fyrir er að jafnaði góð.“

Samstarf VÍB á sviði fræðslu
•

Fjármál eldri borgara – með Landssambandi eldri 		
borgara (LEB). Yfir 20 námskeið um allt land.

•

Fjármál eldri borgara – með Háskóla Íslands.

•

Námskeið fyrir konur um fjárfestingar í hlutabréfum
– með Kauphöll Íslands og FKA, félagi kvenna í
atvinnulífinu.

•

Ávöxtunarleikurinn – með Kauphöll Íslands og 365
miðlum.

•

Fyrirlestrar um fjárfestingar – með nemendafélagi
Háskólans í Reykjavík.

Fræðslufundir VÍB
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Fjárhagsleg endurskipulagning
á skuldum viðskiptavina
Frá stofnun Íslandsbanka árið 2008 hefur eitt af meginverkefnum hans verið fjárhagsleg endurskipulagning
á skuldum viðskiptavina. Í tengslum við hana hefur bankinn boðið ýmis úrræði, bæði fyrir einstaklinga og
fyrirtæki. Þessi úrræði eru ýmist hluti af almennum úrræðum að kröfu stjórnvalda, vegna dóma í tengslum
við lögmæti erlendra lána, eða sérstök úrræði fyrir viðskiptavini Íslandsbanka. Í mörgum tilvikum hafa úrræði
bankans verið hagstæðari fyrir viðskiptavini en almenn úrræði og dómar Hæstaréttar.
Íslandsbanki hefur frá stofnun bankans til loka árs 2012
afskrifað, leiðrétt eða gefið eftir 475 milljarða króna í tengslum
við endurskipulagningu skulda viðskiptavina. Þar af eru 103
milljarðar króna vegna útlána til einstaklinga og 372 milljarðar
króna vegna útlána til fyrirtækja. Í mörgum tilvikum hefur

Íslandsbanki ákveðið að ganga lengra en íslensk lög og
dómsniðurstöður segja til um varðandi endurútreikning. Með
því vill bankinn leggja sitt af mörkum til að hraða endurreisn
íslensks efnahagslífs.

Steinunn Guðbjörg Þorsteinsdóttir
Gæðastjóri og verkefnastjóri fjárhagslegrar endurskipulagningar
„Lykilverkefnið Fjárhagsleg endurskipulagning var sett á
laggirnar í bankanum árið 2010. Þetta var gert til að ná markmiðum bankans varðandi fjárhagslega endurskipulagningu
viðskiptavina hans, bæði einstaklinga og fyrirtækja og til að
halda betur utan um ferlið sjálft þar sem þetta hefur verið eitt
helsta verkefni bankans frá árinu 2008.
Verkefnið hefur verið krefjandi; umfangið tók ekki eingöngu til
þeirra úrræða sem bankinn bauð viðskiptavinum sínum heldur
einnig til mismunandi laga, tilmæla, samninga og þeirra fjölmörgu dóma sem fallið hafa um lögmæti erlendra lána.
Vegna þessara síbreytilegu ytri þátta þurfti að skipuleggja verkefnið nokkrum sinnum.
Ákveðinn hápunktur varð í verkefninu á árinu 2011 þegar það voru yfir 100 starfsmenn sem unnu eingöngu að
fjárhagslegri endurskipulagningu skulda viðskiptavina okkar. Á þeim tíma voru yfir 10 úrræði í boði hjá bankanum.
Góð samskipti eru nauðsynleg í stóru verkefni sem þessu en yfir 100 innri og ytri hagsmunaaðilar fengu skýrslur
um framgang verkefnisins mánaðarlega.
Verkefnið er nú á lokastigi og við erum stolt af því að sjá þann frábæra árangur sem náðst hefur í fjárhagslegri
endurskipulagningu skulda bæði einstaklinga og fyrirtækja. Niðurstaðan eru afskriftir og leiðréttingar sem nema um
475 milljörðum króna. Þessi árangur sýnir glögglega þá miklu vinnu sem farið hefur fram. Aðalárangurinn er sá að
meirihluti þeirra viðskiptavina sem farið hefur í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu ráða nú við skuldir sínar. “

Saga frá viðskiptavini um skuldaaðlögun

Íslandsbanki hafði samband við mig í nóvember þar sem ég var enn og aftur sein með mánaðarlegar afborgarnir af húsnæðinu
mínu. Ég hafði verið í vandræðum í nokkurn tíma þar sem tekjur mínar höfðu lækkað. Bankinn bauð okkur á fund til að fara
yfir hvaða úrræði gætu hentað okkar. Eftir fundinn var okkur boðið að fara í skuldaaðlögun. Ferlið gekk mjög vel fyrir sig og
lækkaði mánaðarlega greiðslubyrði okkar.
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Fjárhagsleg endurskipulagning einstaklinga
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.
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Saga frá viðskiptavini um höfuðstólslækkun

Ég sótti um höfuðstólslækkun hjá Íslandsbanka í febrúar 2010 sem gerði mér kleift að breyta verðtryggðu láni mínu í
óverðtryggt með 10% höfuðstólslækkun. Ég viðurkenni að ég átti erfitt með að taka þessa ákvörðun þar sem óverðtryggðir
vextir voru háir á þessum tíma. Höfuðstólslækkunin fól einnig í sér tímabundinn vaxtaafslátt, 2% á fyrsta ári, 1,5% á öðru ári
og 1% á þriðja ári svo að mánaðarleg afborgun mín hækkaði ekki við þetta. Höfuðstóllinn á láninu mínu er í dag um 20% lægri
en ef ég hefði haldið verðtryggða láninu mínu og mánaðarleg afborgun er 12% lægri. Þetta er sennilega ein besta ákvörðun
sem ég hef tekið varðandi fjármál mín.
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Fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja
Bankinn náði góðum árangri í endurskipulagningu fyrirtækja
á árinu 2012. Markmiðið er að koma á jafnvægi milli
eigna og skulda fyrirtækja í greiðsluerfiðleikum. Þegar
endurskipuleggja þarf fjárhag fyrirtækja sem eiga í verulegum

fjárhagsvanda stendur bankinn frammi fyrir þeim kostum að
gefa eftir skuldir, setja fyrirtæki í þrot eða breyta skuldum í
eigið fé. Þegar skuld er breytt í eigið fé er stefna bankans að
selja þá hluti eins fljótt og auðið er.
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Fjárhagsleg endurskipulagning hjá Ergo
Á árinu 2011 lauk Ergo við að endurreikna 12.800 bílalán á
grundvelli dóms Hæstaréttar frá júní 2010. Á árinu 2012
hóf Ergo endurútreikning á fjármögnunarleigusamningum
samkvæmt lögum nr. 151/2010. Það er álit bankans að dómar

Hæstaréttar frá 15. febrúar og 18. október 2012 eigi við um
ólögleg gengistryggð bílalán og bíla- og kaupleigusamninga og
mun Ergo endurreikna að nýju 12.800 samninga á árinu 2013
samkvæmt kvittanadómnum.
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Dómur Hæstaréttar 18. október 2012 í máli Borgarbyggðar
víkkaði fordæmisgildi kvittanadómsins og skýrði hvernig
lán sem alltaf hafa verið í skilum skyldu endurreiknuð.
Kvittanadómurinn og dómurinn frá 18. október taka af
skarið með það að ekki er heimilt að endurreikna vexti á
lán aftur í tímann ef búið var að gefa út fullnaðarkvittun
fyrir greiðslum. Það er mat bankans að dómurinn taki
til ólögmætra gengistryggðra lána til einstaklinga og
fyrirtækja, skammtímalána, lána sem farið hafa í gegnum
úrræði sem bankinn bauð upp á og uppgreiddra lána.
Íslandsbanki ákvað því að falla frá þremur dómsmálum til
að hraða endurútreikningi. Íslandsbanki endurreiknar nú
15.000 lán í samræmi við kvittanadóma.

Hæstiréttur Íslands felldi nokkra dóma á árinu 2012 varðandi
gengistryggð lán. Hinn 15. febrúar 2012 felldi Hæstiréttur
Íslands dóm sem varðar lögmæti endurútreiknings bankanna
á lánum sem dæmd voru gengistryggð með ólöglegum hætti,
hinn svokallaði „kvittanadómur“. Hæstiréttur taldi jafnframt
að breytingar á vaxtalögum sem samþykktar voru á Alþingi
í desember 2010 og sögðu til um hvernig fjármálafyrirtæki
skyldu endurreikna lán gengistryggð með ólögmætum hætti,
breyttu ekki niðurstöðunni. Með vísan til eignarréttarákvæða
stjórnarskrárinnar gæti löggjafinn ekki sett afturvirk lög sem
skertu eignir einstaklinga án viðeigandi bóta.
Eftir þennan dóm völdu bankarnir í sameiningu, með
samþykki Samkeppniseftirlitsins, 11 dómsmál til að svara
þeim álitamálum sem enn stóðu eftir dóminn, fjögur þeirra
voru á vegum Íslandsbanka.

Við endurútreikning er þess gætt að viðskiptavinir sem
þáðu úrræði sem bankinn bauð upp á séu ekki verr settir
en þeir sem þáðu þau ekki. Að auki gætir bankinn þess að
viðskiptavinir sem greiddu af lánum sínum séu ekki verr
settir en þeir viðskiptavinir sem hættu að greiða.

30%

MARKMIÐ

LPA-hlutfallið (Loan Portfolio Analysis, LPA) mælir
framvindu endurskipulagningar á lánasafni bankans og
er skilgreint sem bókfært virði útlána til viðskiptavina
sem eru í endurskipulagningu deilt með heildarútlánum til
viðskiptavina. Í lok árs 2012 var LPA-mælikvarðinn 13,7%
samanborið við 22,6% árið áður, sem þýðir að smærri hluti
lánasafnsins þarf á endurskipulagningu að halda en áður.
Markmið bankans er að hlutfallið verði 8% í lok árs 2013.
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% af lánasafninu

Gæði útlánasafns bankans hafa batnað eftir því sem
fleiri viðskiptavinir hafa farið í gegnum fjárhagslega
endurskipulagningu og eftir því sem endurreikningi
erlendra lána vindur fram. Þetta er gríðarlega mikilvægt
bæði fyrir bankann og viðskiptavini þar sem dregið er úr
óvissu og efnahagurinn verður heilbrigðari.

> 90 daga vanskil
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20.000 viðskiptavinir fá endurgreidda vexti
Um 20.000 viðskiptavinir Íslandsbanka fengu endurgreitt 30% af vaxtagreiðslum af húsnæðislánum og
skuldabréfalánum fyrir árið 2012. Endurgreiðslan nam 2,5 milljörðum króna og að meðaltali fékk hver
viðskiptavinur 120.000 krónur. Hámarksgreiðsla var 500.000 kr. Þau lán sem nú eru endurreiknuð samkvæmt
kvittanadómum voru ekki meðtalin í þessari vaxtaendurgreiðslu. Endurgreiðslan er þakklætisvottur fyrir
tryggð viðskiptavina á erfiðum tímum.
Endurgreiðslan var lögð inn á sparnaðarreikning, Vaxtaþrep
30 dagar. Viðskiptavinir gátu tekið út af reikningnum með
30 daga fyrirvara. Með þessu vildi Íslandsbanki hvetja
viðskiptavini sína til að leggja grunn að sparnaði. Stundum

getur besti sparnaðurinn verið fólginn í því að borga niður
skuldir sem bera háa vexti. Viðskiptavinir voru hvattir til að
panta tíma hjá ráðgjafa í útibúum Íslandsbanka til að fara yfir
þær sparnaðarleiðir sem bankinn býður upp á.
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Við bjóðum góða þjónustu
Án viðskiptavina væri bankinn ekki til. Ánægðir viðskiptavinir eru bankanum ómetanlegir en framtíðarsýn
Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. Ánægðir viðskiptavinir eru tryggir viðskiptavinir og í því felst
aukin arðsemi. Til að ná markmiði sínu að vera númer eitt í þjónustu eru eftirfarandi þættir mældir reglulega:
gæði þjónustunnar, þátttaka starfsmanna, frumkvæði starfsmanna og meðferð kvartana viðskiptavina.
Íslandsbanki leggur áherslu á að allir viðskiptavinir, sama hver stærð þeirra er, fái jafna og sanngjarna
meðhöndlun.
Þjónustukannanir
Íslandsbanki hefur hafið kortlagningu á því hvaða þjónustu
viðskiptavinir telja mikilvægasta og hefur framkvæmt
viðamiklar innri og ytri þjónustukannanir.
Mælingar á Íslensku ánægjuvoginni hafa átt sér stað síðustu 14
ár. Ánægjuvogin er samstarfsverkefni nokkurra Evrópuþjóða
um mælingar á ánægju viðskiptavina helstu fyrirtækja í
nokkrum atvinnugreinum. Markmiðið er að gefa fyrirtækjum
og neytendum aðgang að mælingum á ánægju viðskiptavina
og þætti sem hafa áhrif á hana, s.s. ímynd og mat á vöru- og
þjónustugæðum sem og tryggð viðskiptavina. Íslandsbanki var
í öðru sæti á árinu 2012 meðal fyrirtækja í fjármálageiranum.
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Kannanir Capacent Gallup sýna að mikill árangur hefur náðst
hjá bankanum í þjónustu við fyrirtæki. Íslandsbanki er álitinn
veita bestu þjónustuna til fyrirtækja og vera faglegastur
auk þess sem flestir myndu leita til bankans vegna nýrra
lánveitinga.

Ofurþjónustuvikan
Í ár hélt bankinn svokallaða Ofurþjónustuviku til að festa
góða þjónustumenningu enn betur í sessi. Samhliða var
tekið í gagnið nýtt ábendingakerfi í útibúum sem gefur
viðskiptavinum tækifæri til að gefa einkunn fyrir þá þjónustu
sem þeim er veitt. Í ljós hefur komið að 90% viðskiptavina eru
ánægðir með þjónustuna. Kerfið er nýjung á Íslandi og verður
fyrst um sinn aðeins notað í tveimur útibúum bankans.

Frumkvöðlakrafturinn virkjaður
Íslandsbanki hefur stutt ötullega við nýsköpun í gegnum Frumkvöðlasjóðinn, frumkvöðlanámskeið og
frumkvöðlakeppni kvenna auk þess að fjármagna Kvosina, nýsköpunarmiðstöð fyrir ungt athafnafólk.
Frumkvöðlasjóðurinn
Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka styrkir frumkvöðlaverkefni
sem leggja áherslu á endurnýjanlega orku og sjálfbæran
sjávarútveg. Markmið sjóðsins er að hvetja til nýsköpunar og
þróunar á ofangreindum sviðum. Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka er mikilvægur vettvangur fyrir þróun framtíðarlausna
til sjálfbærrar nýtingar og verndunar náttúruauðlinda.
Sjóðurinn styrkir rannsóknir og styðst við sérfræðiþekkingu
starfsfólks Íslandsbanka við val á verkefnum. Tvær úthlutanir
eru úr sjóðnum árlega.

Frumkvöðlakeppni fyrir konur
Íslandsbanki, FKA, Félag kvenna í atvinnulífinu og Opni
háskólinn í Reykjavík hafa í tvö ár staðið fyrir námskeiði
fyrir frumkvöðla og frumkvöðlasamkeppni fyrir konur.
Konurnar á námskeiðinu fengu kennslu í nýsköpun, stofnun
fyrirtækja, stefnumótun, markaðsgreiningu, fjármálum
og samningagerð. Konurnar gerðu viðskiptaáætlanir á
námskeiðinu sem síðar voru metnar. Fimm voru valdar til að
taka þátt í frumkvöðlasamkeppninni þar sem besta áætlunin

hlaut tveggja milljóna króna verðlaun frá Íslandsbanka.
34 konur tóku þátt árið 2012. Það var lista- og hönnunarstúdíóið Volki sem vann samkeppnina. Hjá Volki eru hönnuð
húsgögn, fylgihlutir og munir til hversdagsnota.
Um 70 konur með 55 viðskiptaáætlanir sóttu um að komast á
námskeiðið í janúar 2013 en 35 konur með 26 áætlanir voru
valdar. Nýr sigurvegari verður valinn í maí.

Nýsköpunarmiðstöð fyrir frumkvöðla
Kvosinni, nýsköpunarmiðstöð fyrir frumkvöðla, var hleypt
af stokkunum árið 2009 af Íslandsbanka og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Í Kvosinni fá einstaklingar og hópar
aðstöðu til að vinna að viðskiptahugmyndum og stofna
fyrirtæki, skrifstofuaðstöðu gegn lágri þóknun, skapandi
umhverfi og öflugt tengslanet. Sérfræðingar Impru frá
Nýsköpunarmiðstöðinni bjóða einnig faglega leiðsögn.
Íslandsbanki leggur til húsnæði og aðgang að þjónustu en
miðstöðin er í byggingu útibús bankans í miðbæ Reykjavíkur.
91 fyrirtæki hefur nýtt aðstöðu Kvosarinnar frá stofnun.

Olga Hrafnsdóttir
Frá Volki
„Námskeiðið hjálpaði okkur að
hugsa markvisst og hnitmiðað út
frá viðskiptafræðilegu sjónarmiði
sem hönnuðir gleyma oft að
gera því við missum okkur oft í
sköpunargleði. Verðlaunaféð var
frábær viðbót í fjárfestingu okkar
á iðnaðarprjónavél sem gjörbreytir
rekstri fyrirtækisins.“
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Samskipti á samfélagsmiðlum
Íslandsbanki leggur áherslu á opin samskipti við viðskiptavini
sína. Mikilvægur hluti af þeirri stefnu bankans er virk þátttaka
á samfélagsmiðlum. Samskipti við viðskiptavini í gegnum
Facebook og Twitter aukast dag frá degi. Bankinn á um
11.000 vini á Facebook en 11 útibú og VÍB eru með Facebooksíðu. Viðskiptavinir hafa nýtt þennan vettvang til að spyrja
spurninga og tjá skoðanir sínar. Bankinn fagnar þessari opnu

umræðu og einsetur sér að svara spurningum svo fljótt sem
auðið er.
Íslandsbanki og VÍB eru með nærri 700 fylgjendur á Twitter,
flesta af öllum bönkum á Íslandi. Efni frá Íslandsbanka er með
um 6,3 milljónir birtinga á Facebook og Twitter á einu ári, frá
apríl 2012 til apríl 2013.
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Mannauður
Ánægðir og áhugasamir starfsmenn eru grunnurinn að góðri
þjónustu, ánægðum viðskiptavinum, jákvæðri ímynd og á
endanum, góðri fjárhagslegri afkomu. Bankinn kappkostar
að innan hans starfi jafnan metnaðarfullur og fjölbreyttur
hópur fólks með mismunandi bakgrunn og reynslu. Þannig er
bankinn betur í stakk búinn til að takast á við ólíkar þarfir
viðskiptavina og veita framúrskarandi þjónustu.

Meðalfjöldi
starfsmanna

Menntun

Nýráðningar
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Önnur menntun
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Ánægja starfsfólks og velferð er Íslandsbanka mikilvæg. Það er verkefni mannauðssviðs að skapa jarðveg
og umgjörð fyrir ánægju starfsmanna, svo er það verkefni allra starfsmanna að skapa bestu liðsheildina.
Framlag hvers og eins skiptir þar máli. Mannauðssvið leggur áherslu á þjálfun fyrir stjórnendur, gott
upplýsingaflæði, fræðslu og þróun, öflugt félagsstarf og almenna velferð starfsmanna. Allt leiðir þetta til
meiri ánægju starfsmanna og þar með betri þjónustu við viðskiptavini okkar.

7%

Vel samsettur hópur

24%

15%

Alls starfa um 1.100 starfsmenn hjá bankanum, þar af
eru 65% konur. Aldursdreifing starfsmanna er góð og
meðalstarfsreynsla um 11 ár. Meirihluti starfsmanna er með
háskólamenntun eða 60%. Starfsmannahópi Íslandsbanka
barst góður liðsauki í apríl 2012 þegar starfsmenn Kreditkorts
bættust í hópinn. En starfsmannahópur Íslandsbanka hafði
einnig fengið ánægjulega viðbót við samrunann við Byr í lok
árs 2011. Samþætting nýrra starfsmanna gekk vel og kannanir
sýna að 83% starfsmanna eru ánægðir með samrunana og
hvernig að þeim var staðið. Það er ekki síst að þakka svipaðri
fyrirtækjamenningu fyrirtækjanna.

3-5 ár

Íslandsbanki styður stjórnendur á öllum stigum með skipulegri
leiðtogaþjálfun. Unnið er markvisst eftir hæfnisþáttum
stjórnenda Íslandsbanka sem skilgreina færni sem er líkleg
til að skila árangri í stjórnun. Leiðtogaþjálfunin hefur að
markmiði að styrkja stjórnendur í þessum þáttum og hjálpa
þeim að ná tökum á leiðtogahlutverki sínu. Á árinu 2012 var
sérstök áhersla lögð á leiðtogaþróun og leiðsögn lærimeistara
(e. mentoring) fyrir konur í bankanum með það að markmiði
að styðja við starfsþróun kvenna innan bankans. Verkefnið fór
vel af stað og eru lærimeistarar bæði innan og utan bankans.
Mikil ánægja er með verkefnið en 95% þeirra kvenna sem tekið
hafa þátt myndu mæla með því við aðra.
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Leiðtogaþjálfun og starfsþróun kvenna
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Metnaðarfull fræðsludagskrá
Íslandsbanki býður starfsmönnum sínum upp á metnaðarfulla
fræðsludagskrá og leggur áherslu á miðlun þekkingar milli
starfsmanna og ólíkra sviða innan bankans. Hver starfsmaður
sótti að meðaltali fjögur námskeið á árinu 2012. Ítarleg greining
á þörfum og niðurstöðum úr frammistöðusamtölum var höfð
til hliðsjónar við uppsetningu á fjölbreyttri fræðsludagskrá
sem samanstóð af rúmlega 300 námskeiðum. Almenn þekking
starfsmanna var einnig nýtt til fræðslu og boðið upp á ýmis
skemmtileg námskeið í umsjá starfsmanna, eins og til dæmis
stjörnuskoðun.

Þátttaka á námskeiðum
Fjöldi þátttakenda
Fjöldi námskeiða

2009 2010 2011 2012
3.076 4.645 4.236 4.432
201

Meðaltal námskeiða á starfsmann 3,2

259

296

337

4,8

4,5

4

Vottun fjármálaráðgjafa
Hinn 7. júní útskrifaðist fyrsti árgangurinn úr námi til
vottunar fjármálaráðgjafa og með því var mikilvægum
áfanga náð í að auka enn frekar gæði í fjármálaráðgjöf
til einstaklinga. Þetta var í fyrsta sinn sem starfsmenn í
einstaklingsráðgjöf á fjármálamarkaði fá slíka vottun en
námið stóð yfir veturinn 2011-2012. Hjá Íslandsbanka hafa
10 starfsmenn útskrifast sem vottaðir fjármálaráðgjafar

og haustið 2012 hófu 11 starfsmenn undirbúningsnám til
vottunar. Samtök fjármálafyrirtækja standa að verkefninu
ásamt Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, Samtökum
starfsfólks fjármálafyrirtækja, Háskóla Íslands, Háskólanum í
Reykjavík og Háskólanum á Bifröst. Markmið vottunarinnar er
að samræma þær kröfur sem eru gerðar til fjármálaráðgjafa og
tryggja að þeir búi yfir nauðsynlegri þekkingu og færni í starfi.

MARKMIÐ
Árið 2013 verður sérstök áhersla lögð á leiðtoga og
metnaðarfullri leiðtogaþjálfun var hleypt af stokkunum
í janúar með þátttöku 66 stjórnenda. Aðalmarkmiðið
með verkefninu er að kynna ný viðhorf og hegðun fyrir
stjórnendur. Verkefnið samanstendur af fyrirlestrum,
vinnustofum, einstaklingsmiðuðum þjálfunaraðferðum og
mikil áhersla verður lögð á heilsu og vellíðan. Stjórnendur
munu fá mismunandi verkefni til að koma auga á
styrkleika og veikleika sína og gera áætlanir til að vinna
í leiðtogahæfileikum sínum. Áhersla er lögð á hvatningu,
orkustjórnun, að vera fyrirmynd, breytingastjórnun
og framkvæmd. Verkefnið mun ná yfir eitt ár og í
lok þess verða stjórnendur metnir af undirmönnum
sínum. Markmið Íslandsbanka er að árið 2015 verði 141
stjórnandi búinn að fara í gegnum verkefnið.

Katrín Oddsdóttir
Forstöðumaður hjá VÍB
„Þetta verkefni gaf mér tækifæri til að fá önnur sjónarmið
frá aðilum utan bankans og í öðrum geira. Ég hef unnið hjá
Íslandsbanka frá því að ég útskrifaðist úr Háskólanum og hef
kynnst mörgum frábærum vinnufélögum og leiðbeinendum
sem ég hef getað ráðfært mig við, en stundum er gott að fá
ferskt sjónarhorn á þau viðfangsefni sem maður glímir við
dags daglega. Leiðbeinandinn minn var kona sem, eins og ég,
hefur verið að vinna í geira sem hefur verið meira og minna
stjórnað af körlum í gegnum tíðina. Mér fannst áhugavert að
ræða við hana um þá reynslu sem og þær áskoranir sem felast í því að finna rétta milliveginn milli fjölskyldulífs
og vinnu.
Einnig var mjög mikilvægt að hún hefur mikla reynslu af stjórnun sem er stór hluti af mínu starfi hjá Íslandsbanka.
Í raun fannst mér sumir fundirnir okkar meira líkjast því að fara til sálfræðings. Ég kom með fullt höfuð af
vandamálum úr vinnunni og stundum með mjög óljósar hugmyndir að lausnum á þeim. Þegar ég koma til baka
af fundunum var ég oft með skýra sýn á það sem ég þurfti að gera og með áætlun um hvernig ég ætlaði að gera
það. Ég upplifi þetta verkefni á mjög jákvæðan hátt og var mjög heppin með leiðbeinandann sem er kona sem ég
lít upp til og get lært af. Ég get mælt með þessu verkefni fyrir alla þá sem vilja efla starfsframa sinn, en það er þó
nauðsynlegt að setja sér markmið um það hvað maður vill fá út úr því áður en lagt er af stað.“
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Stoltir starfsmenn
Frá 1997 hefur Íslandsbanki gert árlega vinnustaðagreiningu
meðal starfsmanna. Niðurstöður frá nóvember 2012 sýna að
þrátt fyrir áskoranir í umhverfi bankans er starfsandinn mjög
góður. Heildaránægja starfsmanna er yfir þeim markmiðum
sem bankinn hefur sett sér í viðskiptaáætlun næstu 5 ára. Eins

má lesa úr greiningunni að starfsmenn eru stoltir af því að
vinna fyrir bankann, þekkja stefnu hans vel, hafa metnað til
að gera stöðugt betur í störfum sínum og myndu mæla með
honum sem góðum vinnustað

Vinnustaðagreining
Niðurstöður 		

Spurning			

2009

2010

2011

2012

Tekið er tillit til
fjölskylduaðstæðna
starfsmanna
Vel þjálfað starfsfólk sem
er stöðugt að auka hæfni
sína og miðlar henni til
starfsfélaga

•„Er vinnuálag hæfilegt?“

53%

64%

57%

66,3%

Sama

•„Síðustu 12 mánuði hef ég
haft tækifæri til að læra og
vaxa í mínu starfi“

4.15

4.23

4.20

4.01

=>4.20

• „Ég hef farið
í frammistöðusamtal sl.
12 mán“

81%

84,9%

81%

82.9%

90%

•„Ég hef fengið hrós eða
viðurkenningu fyrir góð
störf á síðustu vikum“

4.11

4.05

4.1

4.08

=>4.20

Fræðsla og þjálfun er unnin
í samvinnu starfsmanna og
stjórnenda

•„Yfirmaður minn eða
starfsfélagi hefur hvatt mig
til starfsþróunar“

4.16

4.11

4.16

4.06

=>4.20

Starfsmenn fá tækifæri til
að kljást við ný verkefni og
takast á við meiri ábyrgð
í starfi og færast milli
mismunandi starfa eins og
mögulegt er

• „Ég hef möguleika á
að gera það sem ég geri
best í mínu starfi hjá
Íslandsbanka“

4.13

4.07

4.11

3.89

=>4.20

Regluleg og
uppbyggjandi endurgjöf
um frammistöðu
starfsmanna

Markmið 2013

Niðurstöðurnar eru á frá 1 upp í 5.

Í gegnum glerþakið
Lögð hefur verið sérstök áhersla á leiðtogaþjálfun og
leiðbeiningu lærimeistara (e. mentoring) fyrir konur í
bankanum með það að markmiði að styðja við starfsþróun
kvenna innan bankans. Verkefnið fór vel af stað og eru
lærimeistarar kvennanna bæði innan og utan bankans. Konur
eru í 48% af stjórnendastöðum í bankanum, en Íslandsbanki
hefur samþykkt jafnréttisáætlun sem er leiðarvísir í
jafnréttismálum kynjanna innan bankans. Lögð er áhersla
á jafnan rétt kynjanna í ráðningarstefnu bankans sem og
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jafnan rétt til starfsþróunar. Eins hefur bankinn 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.

47%

Kynjaskipting

Karlmenn

n ur
Ko

67,6%

framkvæmdast
jórn

32,3%

38%

í
nur
Ko

konur í stjórn
bankans

45%

ur í stjórn bankan
s
Kon

38%

sem útibússtjó
rar

sem stjórnendu
nur
r
Ko

Kvenmenn

41%
Stefnufundir Íslandsbanka

Besta liðsheildin

Stefnufundir Íslandsbanka 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.

Verkefnið „Besta liðsheildin“ var eitt af verkefnum stefnufundar
árið 2012. Þar komu fram margar góðar hugmyndir sem flokka
má í fimm þemu; heilsa, samskipti milli eininga, upplýsingaflæði
og innri vefur, fræðslumál og félagslíf.
Margar hugmyndanna hafa þegar komið til framkvæmda, t.d.
að huga meira að hamingju og heilbrigði starfsmanna. Í því skyni
hafa verið sett upp ýmis námskeið og hádegiserindi um jákvæða
sálfræði, orkustjórnun og næringarfræði. Þessi námskeið eiga
að hjálpa starfsmönnum að halda uppi jákvæðu orkustigi allan
daginn, með áherslu á mataræði, hreyfingu og andlegu hliðina.

Heilbrigði og velferð starfsmanna

Á stefnufundum bankans árin 2009 og 2010 unnu starfsmenn
og stjórnendur hans saman að því að móta stefnu, hlutverk
og gildi bankans. Á stefnufundinum árið 2011 tóku yfir 650
starfsmenn og 150 viðskiptavinir þátt og miðluðu sinni sýn á
umbætur í þjónustuframboði bankans. Fundurinn tókst afar
vel og var mikil ánægja meðal viðskiptavina að fá að taka þátt
í og hafa áhrif á það hvernig bankinn mætir þörfum þeirra í
bankaþjónustu. Á stefnufundinum árið 2012 var lögð áhersla
á aukna liðsheild og sameiginleg hlutverk starfsmanna
innan bankans til að auka þjónustugæði til viðskiptavina.
Þátttaka starfsmanna hefur aukist jafnt og þétt og yfir 850
starfsmenn mættu á stefnufundinn, sem gefur sterklega
til kynna aukinn áhuga meðal starfsmanna á því að hafa
áhrif á stefnu bankans og innleiðingu hennar. Í mars 2013
snerist stefnufundurinn um „Framtíðarbankann“, það er
framtíðarlausnir í bankaþjónustu með áherslu á tækniþróun.
Kannanir innan bankans staðfesta að starfsmenn eru ánægðir
með form stefnufundanna og mikilvægi þeirra í því að ákveða
í hvaða átt bankinn stefnir.

Bankinn hvetur starfsmenn sína til að ástunda heilbrigðan lífsstíl
auk þess sem öllum starfsmönnum er boðið að fara árlega í
heilsufarsmælingu. Haldnir voru ýmsir heilsutengdir viðburðir til
þess að stuðla að heilbrigðari lífsstíl á árinu. Um 400 starfsmenn
„hlupu til góðs“ með þátttöku sinni í Reykjavíkurmaraþoni
Íslandsbanka og söfnuðu fé í góðgerðarskyni, en þessi
skemmtilegi viðburður er orðinn stór þáttur í menningu bankans.
Eins tóku 506 starfsmenn þátt í þjóðarátakinu Hjólað í vinnuna.
Íslandsbanki endaði í fyrsta sæti meðal stórfyrirtækja, bæði með
tilliti til fjölda þátttökudaga starfsmanna og fjölda kílómetra sem
hjólaðir voru.
Dagurinn „Börnin með í vinnuna“ var í heiðri hafður og fengu
börnin innsýn í hvernig foreldrarnir verja deginum í vinnunni.
Félagsstörf eru snar þáttur í starfsánægju og góðum starfsanda á
vinnustað. Keilu- og golfmót voru haldin, auk þess sem blómlegt
starf fór fram hjá göngu-, golf-, matreiðslu-, ljósmynda- og
saumaklúbbum starfsmanna.

Heilsa og velferð starfsmanna

2009 2010 2011 2012

Heilsufarsmælingar (fjöldi þátttakenda) 581

501 602 631

Heilsufarsmæling – þátttaka, hlutfall (%) 62,1 53,1 55,2 54,8
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Hjálparhönd
Íslandsbanki er einn stærsti vinnustaður landsins og hefur
fjölmörg tækifæri til að móta og hafa áhrif á samfélagið
á jákvæðan hátt. Eitt af markmiðum síðasta árs var að
hefja verkefnið „Við bjóðum hjálparhönd“. Þar býður
Íslandsbanki starfsmönnum sínum að leggja sitt af mörkum
til góðgerðarmála. Starfsmenn bankans geta varið einum
vinnudegi á ári í þágu góðs málefnis og velja sér sjálfir
það málefni sem þeir vilja veita liðsinni. Um er að ræða
sjálfboðaliðastörf fyrir góðgerðarfélög, mannúðarsamtök,
björgunarsveitir og ýmis önnur góð málefni.
Ef allir 1.100 starfsmenn bankans taka þátt í verkefninu mun
bankinn geta boðið 1.100 daga til starfa í þágu samfélagsins,
eða jafngildi fjögurra ára. Fjölmargir starfsmenn hafa tekið
þátt í verkefninu og hafa unnið fjölbreytt störf fyrir góð
málefni, m.a. við hreinsun almenningssvæða, gróðursetningu,
aðstoð við heimilislausa og bjóða sérþekkingu sína til
góðgerðarfélaga. Verkefnið hefur stuðlað að aukinni liðsheild
og samfélagsvitund meðal starfsmanna.

Karl Matthíasson
Framkvæmdastjóri Samhjálpar
„Samhjálp er Íslandsbanka og starfsfólki hans afar þakklát
fyrir sýnda vináttu, skilning og stuðning. Starfsmenn
Íslandsbanka hafa komið að beinum störfum Samhjálpar
sem sjálfboðaliðar, bæði í Kaffistofu Samhjálpar og
Nytjamarkaðinum. Öll sú vinna var leyst af hendi með
kærleika. Þá gáfu starfsmenn Íslandsbanka fjármuni til
Samhjálparstarfsins um síðustu jól. Sú gjöf kom að góðum
notum yfir hátíðirnar.

Samhjálp
Markmið Samhjálpar er að veita bjargir til þeirra einstaklinga
sem hafa farið halloka í lífinu vegna sjúkdóma, fátæktar eða
annarra samfélagslegra vandamála og stuðla að sjálfsbjörg
þeirra. Starfsemi Samhjálpar er mjög víðtæk og treysta
samtökin á sjálfboðastarf að nokkru leyti, en félagið rekur
meðferðarstöðvar, nytjamarkað, gistiskýli fyrir heimilislausa
og kaffistofu. Kaffistofan er opin frá 10–16 alla daga þar sem
boðið er upp á frían mat og kaffi fyrir utangarðsfólk og aðra
aðstöðulausa. Um 2.500 lítrar af súpu og 200.000 kaffibollar
eru bornir fram á hverju ári og eru heimsóknir að jafnaði um
100 á hverjum degi og fyrir marga er þetta eina máltíð dagsins.
Margir starfsmenn Íslandsbanka hafa boðið Samhjálp aðstoð sína.

Jóhannes Hauksson
Forstöðumaður hjá Íslandsbanka
„Eftir að hafa fundað með stjórnendum Samhjálpar í tengslum
við vinnuna mína þá fékk ég áhuga á að bjóða fram mína
hjálparhönd. Ég eyddi einum degi á kaffistofunni þeirra við
ýmis störf. Það kom mér á óvart hversu margir fá aðstoð á
hverjum degi frá Samhjálp, bæði á kaffistofunni en einnig á
öðrum stöðum í starfseminni. Að fá að hjálpa til og kynnast
starfsemi Samhjálpar var mjög áhugaverð og ánægjuleg
lífsreynsla og ég hvet starfsfélaga mína hjá Íslandsbanka að
velja sér góðgerðarfélag til að bjóða hjálparhönd árið 2013.“
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Það er mikilvægt að starfsmenn banka hafi sem besta sýn
yfir margháttaða og fjölbreytta starfsemi samfélagsins.
Samhjálp starfar á þeim akri sem fæstir vilja vera á en
engu að síður er mikilvægt að rækta. Það er einstaklega
gott þegar fólk sem vinnur á vettvangi þar sem mikið
fjármagn fer um kynnir sér aðstæður og kjör þeirra sem
búa við veikindi og skort. Það eykur skilning og samkennd.
Í þessu hefur Íslandsbanki og starfsfólk hans verið til
fyrirmyndar og fyrir það er Samhjálp mjög þakklát.“

Umhverfismál
Áhugi bankans á umhverfismálum endurspeglast í þeim
verkefnum sem Íslandsbanki leggur áherslu á. Bankinn
hefur einbeitt sér að og fjárfest í endurnýjanlegri orku og
sjálfbærum fiskveiðum.

Umhverfisvænn banki
Íslandsbanki hefur það sem forgangsverkefni að vinna í samhljómi við náttúruna og hvetur til varfærinnar
nálgunar þegar kemur að umhverfismálum. Í daglegum rekstri bankans hafa verið tekin mörg skref til að
tryggja að hann sé eins umhverfisvænn og frekast má verða. Íslandsbanki er einn af stofnendum Íslenska
sjávarklasans og Íslenska jarðvarmaklasans. Sérfræðingateymi Íslandsbanka á sviði orku og sjávarútvegs á að
baki áratuga reynslu á þessum sviðum. Þessi mikla reynsla nýtist viðskiptavinum bankans vel hvort sem er
innanlands eða utan og jafnt við greiningar á viðfangsefnum eða við leit að viðskiptalausnum.

Bankinn leitar sífellt leiða til að draga úr mengun og orkunotkun
og tekur þannig undir hvers konar umhverfisvænar lausnir.
Vilji Íslandsbanka til að draga úr áhrifum á umhverfi sitt
birtist í eftirfarandi þáttum.

Endurvinnsla
Árlega falla til um hundrað tonn af sorpi hjá Íslandsbanka.
Nýlega var hafin flokkun á öllu sorpi sem fellur til í mötuneytum bankans og einnig er hafin flokkun á sorpi sem fellur
til í húsnæði bankans við Suðurlandsbraut. Metnaðarfullar
áætlanir um frekari flokkun sorps frá bankanum liggja fyrir.

Skógurinn lifi
Íslandsbanki innleiddi nýtt fyrirkomulag í pappírsstjórnun í
öllum deildum í febrúar 2009. Þetta fyrirkomulag hefur reynst
afar vel og hefur dregið úr pappírsnotkun hjá starfsmönnum
bankans um 66% á tímabilinu. Samtals hefur pappírsnotkun á
þessum tíma dregist saman um 74 tonn. Einnig hefur hlutfall
litaprentunar dregist mikið saman við innleiðinguna. Hlutfallið
var í ársbyrjun 2009 um 25%. Nú er hlutfall litaprentunar
komið niður í 5–7%.
Enn eitt skrefið sem bankinn tók á þessari braut var í árslok
2010. Þá var hætt að prenta ársyfirlit reikninga sem send voru
til viðskiptavina.

Samanlagður sparnaður á pappír árlega

Helga Bragadóttir
Deildarstjóri rekstrardeildar
„Markmið okkar er að þriðjungur sorps frá
bankanum verði endurnýtanlegur og þriðjungur
verði lífrænn úrgangur. Við höfum verið að
vinna að því að innleiða endurvinnslukerfi
í höfuðstöðvunum og einnig á Lynghálsi.
Innleiðingin er hafin og við vonumst til að henni
ljúki fyrir árslok 2013 í öllum útibúum bankans.
Um leið og þetta er mikilvægt umhverfismál þá
spörum við einnig fjármuni með endurvinnslunni.
Þannig kostar förgun á hefðbundnu sorpi 17 kr. á
kg. Förgun á lífrænu sorpi kostar mun minna eða
8 kr. á kg. Við áætlum að árlegur sparnaður með
innleiðingu endurvinnslunnar verði 1,5 til 1,8
milljónir króna á ári.“

Tonn á ári
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MARKMIÐ:
Á árinu 2013 mun Íslandsbanki hætta að senda út
prentaða greiðsluseðla til viðskiptavina. Greiðsluseðlarnir
verða þess í stað aðgengilegir í heimabanka. Um það bil
46 þúsund greiðsluseðlar eru sendir út mánaðarlega. Á
ársvísu mun þetta verða til þess að spara útsendingar á
600 þúsund bréfum til viðskiptavina.

Gagnaeyðing
3..000
25,000
20,000
15,000
10,000
10,000
5,000
0
1

2

3

4

5

6
2010

7
2011

8

9

10

11

12

2012

Gagnaeyðing
Hjá Íslandsbanka er pappír ekki fargað eins og öðru sorpi.
Honum er eytt sérstaklega. Súluritið hér að ofan geymir yfirlit
yfir gagnaeyðingu frá 2010 til 2012. Miklu magni af gögnum
var eytt í tengslum við sameininguna við Byr árið 2012 og
einnig var miklu fargað þegar tekið var til í geymslu hjá einu af
útibúunum árið 2010.

Samanlagður orkusparnaður á ári
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Bankinn leggur mikla áherslu á að draga úr orkunotkun. Þannig
tókst að fækka fjölda prentara í notkun úr 650 niður í 218
árið 2009. Þessi mikli samdráttur leiddi af sér umtalsverðan
orkusparnað. Samanlagður orkusparnaður vegna þessa er um
300 kWh.
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MARKMIÐ:
Íslandsbanki hefur fjárfest í orkusparandi lausn frá íslenska
frumkvöðlafyrirtækinu ReMake Electrics. Fyrirtækið hefur
hannað rafskynjara og hugbúnað sem safnar upplýsingum um
raforkunotkun með það fyrir augum að draga úr orkunotkun.
Lausnin var fyrst sett upp á Suðurlandsbraut snemma á þessu
ári. Starfsmenn bankans geta nú fylgst með orkunotkun á
sérstakri vefsíðu og nálgast upplýsingar um orkunotkun ólíkra
deilda. Upplýsingarnar eru skoðaðar og settar fram tillögur um
hvernig draga megi enn frekar úr orkunotkun. Á þessu ári verða
gerðar prófanir sem miða að því að kanna hvernig ólíkar aðgerðir
innan bankans hafa áhrif á orkunotkun. Íslandsbanki hefur
sett sér það markmið að draga úr orkunotkun um að lágmarki
10–15% á árunum 2013–2016.
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Seint á árinu 2012 var vélasalur Íslandsbanka færður úr
höfuðstöðvum bankans yfir til Reiknistofu bankanna.
Ákvörðun um að færa salinn var tekin til að tryggja öryggi
gagna og um leið að draga úr orkunotkun höfuðstöðvanna.
Um 70 starfsmenn og sérfræðingar tóku þátt í verkefninu og
var það undirbúið af kostgæfni. Um 4.300 vinnustundir fóru
í undirbúninginn og gefur stundafjöldinn nokkra innsýn í
umfang verksins. Færslan hefur nú þegar leitt af sér verulegan
orkusparnað hjá höfuðstöðvunum eins og sjá má á línuritinu
hér til hliðar.

Mánaðarleg notkun rafmagns í höfuðstöðvum.
Fallið í október er vegna flutnings á vélasal.
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Minni vatnsnotkun
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Með betri stillingum á snjóbræðslukerfi í bílastæðum við
höfuðstöðvar Íslandsbanka hefur tekist að draga verulegu úr
notkun á heitu vatni. Samtals hafa sparast um 60 þúsund m3 á
fjórum árum, eða um 15 þúsund m3 á ári.
Samanlagður samdráttur í vatnsnotkun við höfuðstöðvar
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Bílafloti Íslandsbanka
Íslandsbanki á og rekur 16 bíla fyrir daglegan rekstur. Bankinn
hefur sett sér markmið um að hafa betri stjórn á umhverfislegum þáttum sem bílaflotinn veldur. Markmiðið er að á
árinu 2014 verði 90% af bílaflota bankans umhverfisvænn.
Rekstrardeild bankans er nú að leita leiða til að kaupa/
leigja umhverfisvænni bifreiðar þar sem losun CO2 er á bilinu
0–120 g á km.
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MARKMIÐ:
Eitt af markmiðum síðasta árs var að mæla bæði notkun á
vatni og rafmagni í höfuðstöðvum bankans. Niðurstöður
mælinga á rafmagnsnotkun má sjá efst á síðunni og
mælingar á vatnsnotkun, hér að neðan. Íslandsbanki
stefnir að því að mæla notkun á rafmagni og vatni í
útibúum sínum á þessu ári.

Fjöldi ekinna
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MARKMIÐ:
Vatnsneysla í höfuðstöðvum árið 2012
		Kalt vatn
2012

95,227 m³
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Heitt vatn
31,571 m³

Snjóbræðsla
7,615 m³

• 90% af bílaflota bankans verði umhverfisvænn árið 2014
• Mæla magn eldsneytis sem bankinn kaupir á hverju ári
• Allir hjólbarðar bílaflota bankans verðir umhverfisvænir
árið 2014 til að minnka slit á vegakerfi og til að draga úr
svifryksmengun

Jarðhiti og sjávarfang
Sjávarútvegur hefur verið mikilvægur þáttur í starfsemi
Íslandsbanka allt frá stofnun hans árið 1904. Til að nýta til fulls
þessa arfleifð hefur Íslandsbanki þróað og viðhaldið öflugri
sérfræðiþekkingu á greininni. Í gegnum tíðina hafa mörg af
stærstu og öflugustu íslensku sjávarútvegsfyrirtækjunum
verið traustir viðskiptavinir bankans. Mörg alþjóðleg fyrirtæki
í greininni hafa einnig átt í viðskiptum við Íslandsbanka.
Íslandsbanki og forverar hans hafa safnað saman mikilli
reynslu og þekkingu þegar kemur að endurnýjanlegri orku.
Bankinn hefur byggt á þeirri árangursríku sögu sem Íslendingar
geta státað af þegar kemur að nýtingu bæði jarðvarma og
vatnsafls. Nú nýverið hefur Íslandsbanki verið að rannsaka
og greina þróun þessara mála á N-Atlantshafssvæðinu. Um
er að ræða mörg áhugaverð tækifæri fyrir Ísland og íslenskt
efnahagslíf. Bankinn kom á fót sérstökum Orkuhópi til að
tryggja hágæða þjónustu til viðskiptavina á þessu sviði.
Sérfræðingar Orkuhópsins búa yfir mikilli reynslu á þessu
sviði og munu einbeita sér að því að setja fram sjálfbærar
viðskiptalegar lausnir sem gagnast munu hinu alþjóðlega
samfélagi. Það er stefna Orkuhópsins að rannsóknarefni hans
verði gert opinbert og aðgengilegt öllum.

Útgefnar skýrslur um markaðsrannsóknir
Fyrirtækjasvið leggur áherslu á að aðgreina sig frá
samkeppnis-aðilum með því að hafa framúrskarandi þekkingu
á þörfum og rekstri viðskiptavina ásamt reynslumiklu
starfsfólki. Íslandsbanki gefur út sérstakar skýrslur um
sjávarútveg og orku. Árið 2012 var engin undantekning og
voru birtar nýjar skýrslur um íslenskan sjávarútveg, íslenska
orkumarkaðinn og kanadískan sjávarútveg. Þessu til viðbótar
var gerð opinber umsögn Íslandsbanka um hið umdeilda
frumvarp ríkisstjórnarinnar um stjórn fiskveiða og breytingar
á veiðigjaldi.

Þátttaka í uppbyggingu klasa
Íslandsbanki hefur tekið virkan þátt í þremur svokölluðum
klasaverkefnum á Íslandi. Þetta eru Sjávarklasinn, Orkuklasinn og Ferðaþjónustuklasinn. Markmið Íslandsbanka
með því að taka þátt í þessum verkefnum er að sýna fram á
aukna verðmætasköpun í þessum greinum. Bankinn hefur
komið að verkefnunum með ýmsum hætti og meðal annars
styrkt námsverkefni á vegum Sjávarklasans með styrk
upp á fimm milljónir króna. Verkefnið er unnið í samstarfi
menntastofnana sem leggja sérstaka áherslu á menntun
tengda sjávarútvegi. Þetta verkefni hefur þegar skilað sér
í vefsíðunni www.verkefnamidlun.is. Vefsíðan hefur það
hlutverk að leiða saman fyrirtæki og nemendur í verkefnum
sem tengjast íslenskum sjávarútvegi og um leið að örva ráðningar
á starfsfólki innan greinarinnar.
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Samfélagið
Það er ábyrgðarhlutverk að starfa í sátt við samfélag
sitt. Íslandsbanki og forverar hans hafa frá upphafi
lagt sitt af mörkum til að efla nærumhverfi sitt með
því að styðja við fjölbreytt starf á sviði menningar,
íþrótta og félagsmála, auk þess að styrkja nýsköpunarog frumkvöðlaverkefni. Verkefni bankans í samfélagslegum málefnum byggjast á stefnu Íslandsbanka um
samfélagslega ábyrgð sem nær til fjögurra lykilþátta;
viðskipta, mannauðs, samfélags og umhverfis.

Reykjavíkurmaraþon
– hlaupið til góðs
Íslandsbanki hefur verið aðalbakhjarl Reykjavíkurmaraþonsins frá árinu 1997. Árið 2012 var metþátttaka í
hlaupinu, en þá skráðu sig rúmlega 13.000 einstaklingar til
leiks. Alls tóku liðlega 400 starfsmenn Íslandsbanka þátt í
hlaupinu og höfðu þeir aldrei verið fleiri. Hlaupið hefur áunnið
sér fastan sess meðal þjóðarinnar, en fyrsta árið sem það fór
fram 1984 hlupu 214 einstaklingar í fjórum vegalengdum.
Mikilvægasti þáttur Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka er
áheitasöfnun hlauparanna sjálfra til styrktar góðgerðarmálum.
Árið 2012 söfnuðu hlaupararnir 45,7 milljónum króna sem
runnu óskiptar til 133 góðgerðarfélaga um allt land. Viktor
Snær Sigurðsson safnaði mestu eða 1,6 milljón kr. til styrktar
AHC samtökunum, en hann hljóp fyrir systur sína sem er með
sjaldgæfan taugasjúkdóm.
Íslandsbanki er einn af fjórum máttarstólpum Ólympíu- og
íþróttasambands Íslands með aðild sinni að Ólympíufjölskyldunni. Bankinn lagði Kára Steini Karlssyni lið á leið hans á
Ólympíuleikana í Lundúnum árið 2012. Kári var fyrstur íslenskra
hlaupara til að ná ólympíulágmarkinu í maraþoni. Hann stóð sig
vel í hlaupinu og varð 42. af 105 hlaupurum.

Forskot – afrekssjóður kylfinga
Íslandsbanki er stofnfélagi í Forskoti sem er afrekssjóður
ungra og efnilegra kylfinga. Sjóðurinn hefur það að markmiði
að styðja við þá kylfinga, atvinnumenn og áhugamenn, sem
stefna á að komast í fremstu röð í heiminum í golfíþróttinni.
Golf verður aftur keppnisgrein á Ólympíuleikunum árið 2016
eftir rúmlega 100 ára hlé. Fimm ungir og efnilegir kylfingar
fengu styrki á árinu, samtals 15 milljónir króna.
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Íslandsbanki styrkir fjölbreytt verkefni
Íslandsbanki tekur virkan þátt í samfélaginu sem hann starfar
í og styrkir veglega fjölda félaga um allt land. Útibúin sjá um
að styrkja íþrótta- og menningarstarf í nærsamfélagi sínu á
meðan höfuðstöðvarnar leggja meiri áherslu á að styðja við
samtök á landsvísu. Meðal verkefna sem Íslandsbanki tók þátt
í á síðasta ári eru:

„Hvað ef?“
Íslandsbanki hefur um tveggja ára skeið boðið grunnskólum,
foreldrafélögum og framhaldsskólum á sýningar á leikritinu
„Hvað ef?“. Leikritið er ætlað til forvarna og beinir sjónum að
eiturlyfja- og áfengisfíkn, einelti, sjálfsvígum og kynferðislegu
ofbeldi í gegnum leik, tónlist, grín og ljóðlist á skemmtilegan og
nýstárlegan hátt. Um 10.500 manns hafa nú séð leikritið í boði
Íslandsbanka á um 65 sýningum um allt land.

•

Borgarleikhúsið og Íslandsbanki hafa átt farsælt
samstarf frá stofnun bankans. Borgarleikhúsið er ein
elsta og virtasta listastofnun landsins.

•

Íslandsbanki styrkir einnig menningarfélagið HOF á
Akureyri og hefur verið einn af bakhjörlum félagsins
í þrjú ár.

•

Framúrskarandi námsmenn í röðum viðskiptavina Íslandsbanka eiga þess kost árlega að sækja um
námsstyrki. Alls eru veittir 10 styrkir og heildarupphæðin árið 2012 var 3,4 milljónir króna.

•

Íslandsbanki og Ergo gerðu þriggja ára samstarfssamning við Landssamband hestamannafélaga.

•

Íslandsbanki hefur um nokkurra ára skeið staðið þétt
við bakið á íslenska Special Olympics liðinu og hefur
árangurinn ekki látið á sér standa.

•

Umhverfissjóður Ergo veitti tvo veglega styrki í ár.
Radiant Games fengu styrk til að hanna tölvuleik fyrir
börn um endurnýjanlega orku og Sæþór Ásgeirsson til
að hanna vindmyllur fyrir íslenskar aðstæður.

Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka
Frumkvöðlasjóður Íslandsbanka styrkir frumkvöðlaverkefni
sem leggja áherslu á endurnýjanlega orku og sjálfbæran
sjávarútveg. Árið 2012 styrkti sjóðurinn tvö glæsileg
frumkvöðlaverkefni. Annarsvegar fékk sprotafyrirtækið
GÍRÓ styrk að fjárhæð 3 milljónir króna til að þróa aðferð
og smíða mælitæki sem mælt getur allt í senn hita, þrýsting,
stefnu og halla borhola við allt að 400°C en slíkt tæki mun
ekki vera til á markaðnum. Hinsvegar veitti Íslandsbanki
menntastofnunum innan íslenska sjávarklasans styrk sem
nemur 5 milljónum króna til að efla samstarf um námsframboð
og marka stefnu og framkvæmdaáætlun um hvernig megi laða
ungt fólk að menntun á þessu sviði. Afurð þessa verkefnis var
vefsíðan www.verkefnamidlun.is sem er hönnuð til að leiða
saman fyrirtæki og námsfólk á sviði sjávarútvegs.
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•

Íslandsbanki styrkir menningarveislu Sólheima í
Grímsnesi. Samfélagið á Sólheimum leggur mikla
áherslu á umhverfisvernd, menningu og listir og þar
búa og vinna saman liðlega eitthundrað manns sem
flestir búa við sérþarfir til dæmis vegna fötlunar,
atvinnleysis eða eru að afplána refsingu með
samfélagsþjónustu.

•

VÍB Eignastýringarþjónusta Íslandsbanka var einn
bakhjarla Listahátíðar í Reykjavík 2012.

Stuðningur
við íþróttafélög
og sérsambönd

•

Víkin – sjóminjasafn er glæsilegt safn sem heldur utan
um sögu sjósóknar á Íslandi. Safnið er staðsett í
glæsilegu húsi við Grandagarð og hefur það verið byggt
upp af ótrúlegri elju og útsjónarsemi. Íslandsbanki
er einn af máttarstólpum safnsins og á bankinn fulltrúa
í fulltrúaráði þess.

•

Íslandsbanki styrkir fjölmörg íþróttafélög og sérsambönd um allt land.

Haukar KA Dansíþróttafélag Íslands BÍ/ Bolungarvík
Landsamband hestamanna FH Valur Grótta UMFN
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar Völsungur Fylkir Þór Akureyri
ÍBV Special Olympics – Íþróttafélag fatlaðra UMFÁ
UMFA-Afturelding Fimleikafélagið Höttur Stjarnan

UMFG ÍSÍ

Ungmennafélag Selfoss

HK

ÍA
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Íslandsbanki, Kirkjusandi, 155 Reykjavík, Ísland
Sími: 440 4500
Frekari upplýsingar:
www.islandsbanki.is/um-islandsbanka/samfelagsleg-abyrgd/

