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HELSTU ATRIÐI Í AFKOMU ÁRSFJÓRÐUNGSINS  
Helstu atriði í afkomu þriðja ársfjórðungs 2022 (3F22) – sterkur fjórðungur þar sem arðsemi eigin fjár er 
umfram markmið bankans 

‒ Hagnaður af rekstri Íslandsbanka nam 7,5 mö. kr. á þriðja ársfjórðungi (3F21: 7,6 ma. kr.). Arðsemi eigin 
fjár var 14,4% á ársgrundvelli (3F21: 15,7%) sem er yfir fjárhagslegum markmiðum bankans og spám 
greiningaraðila. Helstu ástæður góðrar afkomu eru sterk tekjumyndun og jákvæð virðisbreyting útlána. 

‒ Hreinar vaxtatekjur jukust um 28,7% á milli ára og námu 11,3 mö. kr. á 3F22 samanborið við 8,8 ma. kr. á 
3F21. Hækkunin á milli ára skýrist af hærra vaxtaumhverfi og stækkun inn- og útlánasafns bankans. 
Vaxtamunur nam 3,0% á 3F22 samanborið við 2,4% á 3F21. 

‒ Hreinar þóknanatekjur jukust um 2,6% á milli ára og námu samtals 3,5 mö. kr. á 3F22 samanborið við 3,4 
ma. kr. á 3F21. Auknar tekjur í greiðslumiðlun leiddu hækkunina. 

‒ Bankinn leggur aðaláherslu á kjarnastarfsemi og á 3F22 námu vaxta- og þóknanatekjur samanlagt 102% 
af rekstrartekjum samanborið við 92% á 3F21. Þessir tveir tekjuliðir jukust um 21,4% á milli 3F21 og 3F22.  

‒ Hreinn fjármunakostnaður nam 471 m.kr. á 3F22, samanborið við fjármunatekjur að upphæð 941 m.kr. á 
3F21, fjármagnsgjöld í fjórðungnum skýrast að mestu leyti af hreyfingum á vaxtaferlum í íslenskum krónum.  

‒ Stjórnunarkostnaður nam 5,3 mö. kr. á 3F22 samanborið við 5,1 ma. kr. á 3F21, hækkun um 3,6% en 
lækkun um 5,5% að raunvirði. 

‒ Kostnaðarhlutfall bankans lækkaði á milli ára í 36,3% á 3F22 og er undir markmiði bankans, úr 39,4% á 
3F21, aðallega vegna sterkrar tekjumyndunar.  

‒ Virðisrýrnun var jákvæð um 1.165 m.kr. á 3F22 og skýrist af batnandi útliti í ferðaþjónustu, uppfærðu 
fasteignamati, og áður niðurfærðu lánamáli en á móti vegur að hærri verðbólga hefur áhrif á 
efnahagssviðsmyndir. Á 3F21 var virðisrýrnun jákvæð um 1.757 m.kr. Áhættukostnaður útlána (e. cost of 
risk) var -0,40% á ársgrundvelli á 3F22 samanborið við -0,64% á 3F21. 

‒ Útlán til viðskiptavina stóðu í stað frá lokum 2F22 og voru 1.153 ma. kr. í lok september 2022. 

‒ Innlán frá viðskiptavinum jukust um 24,8 ma. kr. á þriðja ársfjórðungi 2022 eða um 3,3% og voru 782 ma. 
kr. í lok september, aukningin kom aðallega frá Viðskiptabanka og Einstaklingum. 

‒ Lausafjárstaða bankans er áfram sterk og voru öll lausafjárhlutföll vel yfir innri viðmiðum bankans og 
kröfum eftirlitsaðila í lok tímabils. 

‒ Eigið fé bankans nam 211,6 mö. kr. í lok september 2022. Eiginfjárgrunnur bankans, að meðtöldum 
viðbótareiginfjárþætti 1 og eiginfjárþætti 2, nam 213 mö. kr í lok september, líkt og í lok júní 2022, 
samanborið við 228 ma. kr í lok árs 2021. Eiginfjárhlutfall bankans var 21,4% að hagnaði 3F22 meðtöldum, 
samanborið við 21,5% í lok júní (25,3% í árslok 2021). Samsvarandi eiginfjárhlutfall almenns þáttar 1 var 
18,2% (300 punktar yfir kröfu eftirlitsaðila), sama og í lok júní (21,3% í árslok 2021). Það er vel yfir markmiði 
bankans sem er ~16,5%. Hlutföllin eru ákvörðuð á grundvelli óendurskoðaðs hagnaðar á fjórðungnum, 
að frádregnum 50% hagnaði sem er fyrirsjáanlegt að verði greiddur út sem arðgreiðsla samkvæmt 
arðgreiðslustefnu bankans og fyrirsjáanlegum endurkaupum á eigin hlutabréfum að fjárhæð 15 ma. kr. 
Lækkun eiginfjárhlutfalla á fjórðungnum skýrist að mestu leyti af hækkun á áhættugrunni (REA) vegna 
vaxtar í útlánum til lánastofnana.  

‒ MREL-krafa bankans er 21,2%, reiknuð í hlutfalli af áhættugrunni (e. Total Risk Exposure Amount – TREA) 
og var MREL hlutfall bankans 27,6% í lok september.  

‒ Vogunarhlutfallið var 11,9% í lok september, að hagnaði 3F22 meðtöldum, samanborið við 12,5% í lok júní 
(13,6% í árslok 2021), sem gefur til kynna lága skuldsetningu í alþjóðlegum samanburði. 
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Helstu atriði í afkomu á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 (9M22) – Arðsemi yfir markmiði með auknum 
tekjum 

‒ Hagnaður af rekstri Íslandsbanka nam 18,6 mö. kr. á fyrstu níu mánuðum ársins (9M21: 16,6 ma. kr.). 
Arðsemi eigin fjár var 12,1% á ársgrundvelli samanborið við 11,7% á 9M21. 

‒ Hreinar vaxtatekjur námu samtals 30,8 mö. kr. á 9M22 sem er hækkun um 21,2% milli ára og skýrist af 
hærra vaxtaumhverfi milli tímabila og auknum inn- og útlánum. 

‒ Hreinar þóknanatekjur hækkuðu um 8,9% milli ára og námu samtals 10,0 mö. kr á 9M22 samanborið við 
9,2 ma. kr á 9M21. Þóknanir vegna greiðslumiðlunar, góðs gengis Allianz Ísland hf. sem og góðs gengis 
fjárfestingarbanka og verðbréfaviðskipta eru megin þættir hækkunarinnar. 

‒ Hreinn fjármunakostnaður nam 358 m.kr. á 9M22 samanborið við fjármunatekjur að upphæð 1.853 m.kr. 
á 9M21. 

‒ Stjórnunarkostnaður nam 17,1 mö. kr. á 9M22 samanborið við 17,4 ma. kr. á 9M21, sem er lækkun um 1,9% 
en 5,5% lækkun að raunvirði.  

‒ Kostnaðarhlutfall lækkaði milli ára, frá 46,6% á 9M21 í 41,9% á 9M22. 

‒ Hrein virðisbreyting á 9M22 var jákvæð um 2.223 m.kr. (9M21: 2.379 m.kr.). Jákvæð virðisbreyting er að 
mestu tilkomin vegna bjartari horfa í ferðaþjónustu ásamt niðurstöðu dómsmáls varðandi lán sem áður 
var að fullu virðisrýrt og vega þessi atriði þyngra en neikvæð áhrif aukinnar verðbólgu og alþjóðlegs 
óstöðugleika. Áhættukostnaður útlána (e. cost of risk) var -0,26% á ársgrundvelli á 9M22 samanborið við 
-0,30% á 9M21. 

Uppfært leiðbeinandi bil fyrir árið 2022 

‒ Í ljósi góðrar afkomu á árinu og væntinga fyrir síðasta fjórðung ársins hefur leiðbeinandi bil fyrir arðsemi 
verið endurskoðað upp á við og er nú 11-13% samanborið við fyrri tölu sem var yfir 10%. Jafnframt hefur 
leiðbeinandi bil fyrir kostnaðarhlutfall nú verið endurskoðað í 41-44% , en var áður 44-47%. 

Lykiltölur 

 

3F22 2F22 1F22 4F21 3F21

REKSTUR Hagnaður tímabils, m.kr. 7.486 5.880 5.187 7.092             7.587 

Arðsemi eigin fjár 14,4% 11,7% 10,2% 14,2% 15,7% 

Vaxtamunur (af heildareignum) 3,0% 2,9% 2,6% 2,4% 2,4%

Kostnaðarhlutfall
1

36,3% 42,7% 47,6% 45,3% 39,4%

Áhættukostnaður útlána
2

(0,40%) (0,20%) (0,17%) (0,23%) (0,64%)

30.9.22 30.6.22 31.3.22 31.12.21 30.9.21

EFNAHAGUR Útlán til viðskiptavina, m.kr. 1.153.047 1.153.677 1.107.893 1.086.327 1.081.418

Eignir samtals, m.kr. 1.548.672 1.437.253 1.446.355 1.428.821 1.456.372

Áhættuvegnar eignir, m.kr. 1.012.986 992.883 945.321 901.646 917.764

Innlán frá viðskiptavinum, m.kr. 781.614 756.862 761.471 744.036 754.442

Útlán til viðskiptavina / innlán frá viðskiptavinum 148% 152% 145% 146% 143%

Hlutfall lána með laskað lánshæfi
3

1,7% 1,8% 1,8% 2,0% 2,0%

LAUSAFÉ Fjármögnunarhlutfall (NSFR), allir gjaldmiðlar 127% 118% 123% 122% 121%

Lausafjárhlutfall (LCR), allir gjaldmiðlar 371% 147% 195% 156% 225%

EIGIÐ FÉ Eigið fé samtals, m.kr 211.613 203.662 197.201 203.710 197.381

Eiginfjárhlutfall almenns þáttar 1
4

18,2% 18,2% 18,8% 21,3% 20,6%

Eiginfjárhlutfall þáttar 1
4

19,2% 19,2% 19,9% 22,5% 21,8%

Eiginfjárhlutfall
4

21,4% 21,5% 22,5% 25,3% 24,7%

Vogunarhlutfall
4

11,9% 12,5% 12,4% 13,6% 13,2%

1. Reiknað sem: (stjórnunarkostnaður + framlag í Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta – einskiptisliðir) / (heildarrekstrartekjur – einskiptisliðir).

2. Neikvæður áhættukostnaður merkir að það hafi verið nettó tekjufærsla úr virðisrýrnunarsjóði.

3. Stig 3, útlán til viðskiptavina, vergt bókfært virði.

4. Að meðtöldum hagnaði tímabilsins fyrir 30.9.21, 31.3.22 og 30.9.22
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Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka 

Afkoma Íslandsbanka á þriðja ársfjórðungi var gríðarsterk þar sem hagnaður var 7,5 ma. kr. og arðsemi 
eigin fjár 14,4% sem er yfir fjárhagsmarkmiðum bankans. Tekjur af kjarnastarfsemi héldu áfram að vaxa 
þar sem samanlagður vöxtur vaxta- og þóknanatekna var 21%. Kostnaður lækkaði að raunvirði um 5,5% 
og vorum við umfram markmið okkar um kostnaðarhlutfall sem var 36.3% á fjórðungnum, sem er 
óvanalega lágt sökum árstíðabundinnar sveiflu. 

Útlán til viðskiptavina stóðu í stað á meðan innlán jukust um 3,3% sem styrkir okkar helstu 
fjármögnunarstoð enn frekar. Íslandsbanki býður samkeppnishæf vaxtakjör og hefur stafræni 
reikningurinn Ávöxtun, sem býður ein bestu vaxtakjör á markaðnum, slegið í gegn á meðal viðskiptavina 
okkar. Bankinn jók enn frekar dreifingu í markaðsfjármögnun sinni með útgáfu sértryggðra skuldabréfa í 
evrum og víkjandi skuldabréfa í krónum í október. 

Það var stór áfangi fyrir bankann þegar sala Símans á Mílu til Ardian France SA lauk en Íslandsbanki var í 
lykilhlutverki við sölu á Mílu. Íslandsbanki er leiðandi í fjárfestingarbankastarfsemi á Íslandi og sýndi þetta 
verkefni vel getu bankans til að leiða og samþætta fjölþætt verkefni.  

Samhliða útgáfu fjárhagsuppgjörs fyrir 3F22 birtum við skýrslu um vörður okkar að kolefnishlutleysi. 
Helstu tækifærin til að draga úr losun tengdri útlánastarfsemi bankans eru í umskiptum yfir í grænar 
samgönguleiðir í lofti, á landi og á sjó. Ein af helstu niðurstöðum skýrslunnar er að losun frá 
útlánastarfsemi muni minnka um 60% fyrir árið 2030 og um 85% fyrir árið 2040. 

Íslandsbanki hlaut á dögunum viðurkenningu Jafnvægisvogar Félags kvenna í atvinnulífinu fjórða árið í 
röð sem var mikill heiður. Þetta hvetur okkur áfram á þeirri braut að hlúa að jafnréttismálum og vera 
hreyfiafl til góðra verka. Það var jafnframt einstaklega ánægjulegt að sjá fullan sal gesta á fundi okkar um 
konur og fjármál en bankinn hefur haldið reglulega fundi tengda jafnréttismálum síðan 2015. 

Ég er stolt af þeim árangri sem bankinn náði á fjórðungnum. Hagnaðurinn er traustur og kostnaði haldið 
í skefjum, eignagæði eru sterk og útlánin eru með góða veðstöðu. Íslenskt efnahagslíf heldur áfram að 
vera þróttmikið á umbrotatímum og mun Íslandsbanki áfram leggja sitt af mörkum til áframhaldandi 
velgengni þess. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afkomuefni 
Ítarlegri umfjöllun um rekstrarafkomu 3F22 má finna í enskri útgáfu fréttatilkynningar. Sé misræmi á milli 
tilkynninga á íslensku annars vegar og ensku hins vegar, skal enska útgáfan gilda. 

  

https://www.islandsbanki.is/en/landing/about/financials
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FJÁRFESTATENGSL 
Vefstreymi föstudaginn 28. október 2022 

Íslandsbanki mun halda vefstreymi föstudaginn 28. október kl. 8.30 fyrir fjárfesta og markaðsaðila. Birna 
Einarsdóttir, bankastjóri og Jóhann Ottó Wathne, forstöðumaður Fjárstýringar munu kynna afkomu 
bankans og helstu atriði í rekstri hans á ársfjórðungnum. Fundurinn fer fram á ensku. 
 
Vefstreymið fer fram á þessari síðu. Upptaka af fundinum verður aðgengileg á heimasíðu fjárfestatengsla 
að honum loknum. Markaðsaðilar geta einnig hringt inn á fundinn og lagt fram spurningar munnlega 
með því að skrá sig á þessari síðu. Þar kemur upp listi yfir innhringingarnúmer og persónulegt PIN-númer. 
Ef það er ekki til staðarnúmer fyrir landið þitt, eða ef þú vilt fá símtal í stað þess að hringja inn, er hægt að 
nota „Hringja í mig“ valkostinn. Veldu þá landið þitt, sláðu inn símanúmerið þitt og smelltu á bláa „Call 
me“ hnappinn til að tengjast. 
 
 
Fjárhagsdagatal 

Stefnt er að birtingu árshluta- og ársuppgjörs á neðangreindum dagsetningum: 

Árshlutauppgjör 4F22 / Ársuppgjör 2022 — 9.febrúar 2023 
Aðalfundur — 16.mars 2023 
Árshlutauppgjör 1F23 — 4.maí 2023 
Árshlutauppgjör 2F23 — 27.júlí 2023 
Árshlutauppgjör 3F23 — 26.október 2023 

Vinsamlega athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar. 

Fjárfestaefni 

Allt fjárfestaefni mun verða birt á heimasíðu fjárfestatengsla þar sem upplýsingar um fjárhagsdagatal og 
þögul tímabil eru einnig aðgengilegar:  
https://www.islandsbanki.is/is/flokkur/bankinn/fjarfestatengsl  
 
 

https://edge.media-server.com/mmc/p/ktyk57mr
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregister.vevent.com%2Fregister%2FBId9c73d42fd224be28d5369f24a91e3b3&data=05%7C01%7CMargret.Lilja.Hrafnkelsdottir%40islandsbanki.is%7Cda35b63931064e1354b008da9c94ac0d%7Cfb6f17d5362540138cd013d6ed4ba991%7C0%7C0%7C637994459645003539%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=26kDIrTxINQ3Da7Cc9K%2BYzDgbYC3BxtLo9zurQ6wVN4%3D&reserved=0
https://www.islandsbanki.is/is/flokkur/bankinn/fjarfestatengsl
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