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Efnisyfirlit
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Um skýrsluna

Árs- og sjálfbærniskýrsla Íslandsbanka er samþætt 
meginskýrsla Íslandsbanka. Bankinn birtir einnig 
aðrar skýrslur með viðbótarefni sem ætlað er að veita 
hagsmunaaðilum frekari upplýsingar um tiltekið efni eins 
og áhættustýringu, fjárhag bankans og vinnu bankans 
tengda sjálfbærni. 

Um skýrsluna

Þessar skýrslur eru teknar saman í samræmi við alþjóðlega staðla eins og 
International Financial Reporting Standards (IFRS), Nasdaq ESG Reporting 
Guide, Greenhouse Gas Protocol, Partnership for Carbon Accounting 
Financials (PCAF), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) 
og íslensk lög og evrópskar reglur. Þar sem upplýsingar um áhrif af sjálfbærum 
lánveitingum og fjárfestingum innan ramma sjálfbærra fjármála Íslandsbanka 
og birting upplýsinga um losun af fjármálastarfsemi byggja á upplýsingum frá 
fyrirtækjum sem eru í viðskiptum við bankann, eru slíkar skýrslur yfirleitt birtar 
síðar á árinu en ofangreindar skýrslur. 

Árs- og 
sjáfbærniskýrsla

Ársreikningur 
samstæðu 

Áhættuskýrsla 

Sjálfbærniuppgjör 

Áhrifaskýrsla 

Fjármagnaður 
útblástur 
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Þetta er 
Íslandsbanki

Framtíðarsýn
Íslandsbanka
er að vera
#1 í þjónustu

SamvinnaFagmennskaEldmóður

Arðsemi (ROE)  

Kostnaðarhlutfall

Eiginfjárhlutfall þáttar 1

Eiginfjárhlutfall 

Lausafjárþekjuhlutfall

Fjármögnunarhlutfall

Vogunarhlutfall

Heildareignir

12,3%

46,2%

21,3%

25,3%

156%

122%

13,6%

1.429 ma.kr.

Lykiltölur 2021Lánshæfi og vottanir

Sjálfbærni

Bankinn1

Markaðshlutdeild Stafræn þróun

Hlutafjárskráning

Nýtt grunnlánakerfi að fullu 
innleitt sem eykur skilvirkni 

Sjálfbærar lánveitingar 
jukust um 134% á milli ára

Kaup/sala á sjóðum í appi 
ásamt upplýsingum um sjóði 
og árangur þeirra ný þjónusta 

Skuldbinding um kolefnishlutleysi 
fyrir árið 2040 og eini íslenski 
stofnaðili að NZBA2 

Kolefnisreiknir, tilkynningar 
og kortaupplýsingar nú 
aðgengilegt í appi 

Íslandsbanki hlaut Kuðunginn, 
umhverfisviðurkenningu 
umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytisins   

1Byggt á Gallup könnunum um aðalviðskiptabanka.
2Net-Zero Banking Alliance er alþjóðlegt samstarf banka sem sett hafa sér markmið um kolefnishlutleysi eigi síðar en 2050  

Saman erum við 
hreyfiafl til góðra verka

Samstæða, allir gjaldmiðlar

Samstæða, allir gjaldmiðlar

BBB/A-2 
Stöðugar horfur

32%

Íslandsbanki skráður 
í Nasdaq Iceland 
kauphöllina í júní 2021

37%

35%

Einstaklingar

Viðskiptabanki

Fyrirtæki og fjárfestar

702
heildarfjöldi 
stöðugilda 
Íslandsbanka         
í lok árs

12
útibú

~16,000 
Fjöldi hluthafa 

31.12.2021 
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Árið 2021

JANÚAR

UN Women á Íslandi og 
Íslandsbanki undirrita 
samstarfssamning til tveggja ára. 

Bankinn býður græn húsnæðislán. 
Hagstæðari kjör eru boðin á 
fjármögnun á vistvænu húsnæði 
sem hlotið hefur viðurkennda 
umhverfisvottun. 

Dalurinn, mötuneyti Íslandsbanka 
hlýtur Svansvottun. 

Fyrsta þjóðhagsspá ársins birt. 

FEBRÚAR

Tæplega 400 manns sóttu nýja 
fræðslufundaröð Íslandsbanka, 
Fjármálaráðið, sem sérstaklega var 
ætlað fólki á aldrinum 16-25 ára. 

Bankinn gerist fyrst íslenskra 
fjármálafyrirtækja aðili að Grænni 
byggð, samstarfsvettvangi um 
sjálfbæra þróun byggðar. 

MARS

Bankinn hlýtur þrjár tilnefningar til 
íslensku vefverðlaunanna. 

Stutt er við verkefnið Römpum 
upp Reykjavík, sem ætlað er að 
auka aðgengi hreyfihamlaðra að 
þjónustu með því að setja upp 
hundrað rampa í Reykjavík fyrir 
árslok. 

ÁGÚST

Ríflega 48 milljónir króna safnast 
til góðra verkefna í áheitasöfnun 
Reykjavíkurmaraþons sem þó var 
ekki hlaupið vegna COVID-19. 

Íslandsbanki og Íslandssjóðir hljóta 
viðurkenningu Stjórnvísis fyrir góða 
stjórnarhætti. Er þetta áttunda 
árið í röð sem bankinn hlýtur 
viðurkenninguna. 

SEPTEMBER

Þriðja þjóðhagsspá ársins er birt. 

Bankinn hafði umsjón með 
sölu skuldabréfa vegna 
endurfjármögnunar húsnæðis 
Háskólans í Reykjavík og töku 
þeirra til viðskipta. 

Gefið er út fyrsta víkjandi 
skuldabréfið sem telur til 
viðbótareiginfjárþáttar 1 að fjárhæð 
750 milljónir sænskra króna. 

Bankinn gerist bakhjarl Gænvangs, 
samstarfsvettvangs atvinnulífs og 
stjórnvalda um loftslagsmál og 
grænar lausnir. 

Tilnefningarnefnd er skipuð, 
en hún hefur það hlutverk að 
tilnefna einstaklinga til setu í stjórn 
bankans.

Appið aðgengilegt á ensku 

OKTÓBER

Bankinn hlýtur viðurkenningu 
Jafnvægisvogarinnar, 
hreyfiaflsverkefnis FKA. 

Íslandsbanki sér um um útgáfu 
sjálfbærra skuldabréfa Brims sem 
jafnframt eru þau fyrstu á Íslandi 
sem falla undir bláan og grænan 
fjármögnunarramma.  

Íslandsbanki opnar 
tækniþróunarsetur í Póllandi 

NÓVEMBER

Íslandsbanki auglýsir, fyrir hönd 
Garðabæjar, byggingarétt í 
Vetrarmýri til sölu. 

Tilkynningar í appi auðvelda flæði 
af viðeigandi upplýsingum til 
viðskiptavina 

DESEMBER

35 milljónir króna eru afhentar til 
tólf verkefna úr Frumkvöðlasjóði 
Íslandsbanka. Tæplega 130 
umsóknir um styrki bárust. 

Tilkynnt er um 63% aukningu 
á endurgreiðslum Fríðu, 
fríðindakerfis Íslandsbanka, á milli 
ára. 

Hlutafjárútboð og skráning 
Íslandsbanka á markað er valin 
viðskipti ársins á verðlaunahátíð 
Innherja. 

Kortanúmer eru nú sýnileg á 
öruggan hátt í appinu 

Íslandsbanki í samvinnu við 
Íslandssjóði stofnar 13 milljarða 
króna fyrirtækjalánasjóð.

APRÍL

Bankinn setur sér markmið um að 
verða kolefnishlutlaus fyrir árið 
2040. Á sama tíma skuldbindur 
bankinn sig til að setja sér markmið 
í loftslagsmálum sem eru byggð á 
vísindalegum grunni. 

Íslandsbanki hlýtur Kuðunginn, 
umhverfisviðurkenningu 
umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytisins.

Íslandsbanki með al 43 banka sem 
stefna að kol efn is hlut leysi eigi síð ar 
en 2050.

Íslandsbanki fær flest stig íslenskra 
fyrirtækja í UFS mati Reitunar, 90 
stig af 100.

Notendur Íslandsbankaappsins 
geta mælt kolefnisspor einkaneyslu 
sinnar. 

MAÍ

Útibú bankans í Vestmannaeyjum 
flytur í nýtt og glæsilegt húsnæði. 

Tilkynnt er um fyrirhugað útboð á 
hlutum í bankanum og skráningu 
hans á markað. 

Stuðningur samtaka norrænna 
forstjóra við alþjóðleg TCFD 
loftslags viðmið. 

JÚNÍ

35% hlutur ríkissjóðs í Íslandsbanka 
er seldur í opnu útboði og eru 
hlutabréf bankans tekin til viðskipta 
í Nasdaq Iceland kauphöllinni.  

Kaup/sala í sjóðum aðgengilegt 
í appi. 

1F 3F 4F2F

SEK

Smelltu á hvítu táknin fyrir nánari upplýsingar

https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-og-un-women-a-islandi-undirrita-samstarfssamning
https://www.rmi.is/hlaupastyrkur
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-afhendir-35-milljonir-krona-i-frumkvodlastyrki
https://www.islandsbanki.is/is/frett/hlutfjarutbod-og-skraning-islandsbanka-a-markad-valin
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-hlytur-vidurkenningu-jafnrettisvogarinnar
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-hlytur-kudunginn
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-faer-flest-stig
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-hlaut-thrjar-tilnefningar-til-islensku
https://www.islandsbanki.is/is/frett/motuneyti-islandsbanka-hlytur-svansvottun
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanka-og-islandssjodum-veitt-vidurkenning
https://www.islandsbanki.is/is/frett/kolefnishlutlaus-islandsbanki-fyrir-arid-2040
https://www.islandsbanki.is/is/frett/vidskiptavinir-islandsbanka-geta-maelt-kolefnisspor
https://www.islandsbanki.is/is/frett/thjodhagsspa-islandsbanka---2021-ar-endurreisnar
https://www.islandsbanki.is/is/frett/thjodhagsspa-islandsbanka-2021-2023-flugtak-eftir-faraldur
https://www.islandsbanki.is/is/frett/mikill-ahugi-a-nyjum-fraedslufundum-islandsbanka
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-gefur-ut-sjalfbaer-skuldabref-brims
https://www.islandsbanki.is/is/frett/hr-lykur-vel-heppnadri-endurfjarmognun-a-husnaedi
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-flytur-i-vestmannaeyjum
https://www.islandsbanki.is/is/frett/utbod
https://www.islandsbanki.is/is/frett/helstu-nidurstodur-utbods
https://www.islandsbanki.is/is/frett/samkomulag-um-fjarmognun-graenvangs
https://www.islandsbanki.is/is/frett/studningur-norraenna-forstjora-vid-althjodleg-tcfd-vidmid
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-medal-43-banka-sem-stefna-ad-kolefnishlutleysi-eigi-sider-en-2050
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-gerist-adili-ad-graenni-byggd
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-bydur-upp-a-graen-husnaedislan
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-thatttakandi-i-rompum-upp-reykjavik
https://www.islandsbanki.is/is/frett/63-haekkun-a-endurgreidslum-fridu
https://www.islandsbanki.is/is/frett/tilnefningarnefnd
https://www.islandsbanki.is/is/frett/vetrarmyri
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-gefur-ut-vikjandi-skuldabref-750-milljonir-sek
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Íslandsbanki skráður í Nasdaq Iceland kauphöllina Svipmynd af Íslandsbanka

Íslandsbanki var tekinn til viðskipta í Nasdaq Iceland 
kauphöllinni þann 22. júní 2021 í kjölfar velheppnaðs 
frumútboðs bankans þar sem 35% af hlutafé hans var selt.  

Íslandsbanki skráður 
í Nasdaq Iceland 
kauphöllina 

„Það var mikill heiður fólginn í því að hringja inn viðskipti 
þegar hlutabréf bankans voru tekin til viðskipta síðla í 
júní, að viðstöddu starfsfólki bankans. Frá því að ég tók 
við starfi bankastjóra árið 2008 hefur Íslandsbanki lagt 
grunn að sterku og farsælu viðskiptalíkani sem hefur 
sannað gildi sitt og stuðlað að auknu virði fyrir eigendur 
bankans, bæði í formi virðisaukningar og arðgreiðslna. 
Þetta líkan hefur staðist þær áskoranir sem komið hafa 
upp vegna heimsfaraldursins og bankinn er því í stakk 
búinn að njóta góðs af og leika lykilhlutverk í endurreisn 
íslenska hagkerfisins. Skráning Íslandsbanka í kauphöllina 
markar upphaf á nýjum veruleika fyrir bankann sem á ný er 
nú í einkaeigu og eru viðskipti með hlutabréf hans síðan til 
marks um tiltrú fjárfesta.”

Birna Einarsdóttir

Stærsta 
hlutafjárútboð 

á Íslandi

~16,000 ISK 209 m 7,8% 
Fjöldi hluthafa 

31.12.2021 
Dagleg meðalvelta              

frá lok júní 2021 
Erlent eignarhald 

Heildarsöluandvirði útboðsins nam 55,3 milljörðum króna eða 457 milljónum 
bandaríkjadala. Um er að ræða stærsta frumútboð hlutabréfa sem fram hefur 
farið á Íslandi sem og stærsta frumútboð á evrópskum banka frá árinu 2018.  

Í kjölfar útboðsins voru hluthafar bankans fleiri en í nokkru öðru skráðu félagi 
hérlendis. Er hluthafahópurinn nú einkum samansettur af almenningi og sterkum 
langtímafjárfestum, íslenskum sem erlendum, auk eignarhlutar ríkisins.
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Ávarp stjórnarformanns Ávörp

Ávarp stjórnarformanns 
Síðastliðið starfsár Íslandsbanka var viðburðarríkt, 
annasamt og árangursríkt. Hlutabréf bankans 
voru skráð á markað eftir sölu ríkisins á hluta 
af eign þess í bankanum. Þetta krafðist mikillar 
vinnu af hálfu bankans. Þá voru áfram miklar annir 
tengdar breyttu viðskipta- og þjónustuumhverfi 
af völdum faraldursins. Rekstur bankans gekk vel 
og skilaði ágætum arði. 

Þróun efnahagsmála hefur verið nokkuð jákvæðari 
en vænta mátti í ársbyrjun 2021. Hagvöxtur hefur 
glæðst meira, atvinnuleysi hjaðnað hraðar og krónan 
styrkst nokkuð. Ferðaþjónustan tók hratt við sér þegar 
ferðatakmörkunum var aflétt að hluta, en það gefur 
til kynna að við eigum mikið inni í þessari mikilvægu 
atvinnugrein. Sjávarútvegurinn sýndi á árinu hversu 
öflugur hann er og það voru ánægjuleg tíðindi þegar 
tilkynnt var á haustmánuðum um loðnukvóta fyrir 
árið 2022, sem allt bendir til að færi þjóðarbúinu 
umtalsverðar tekjur. Þá má nefna að íslenskt hugvit 
heldur áfram að blómstra. Við megum vænta þess að 
sjá nýja starfsemi verða til í hugverkaiðnaði, fjölbreytni 
atvinnulífsins á enn eftir að aukast og sú áhersla sem 
lögð hefur verið á nýsköpun og rannsóknir mun skila sér 
í auknum hagvexti, nýjum tækifærum og framþróun. 

Þó svo að íslenskt hagkerfi hafi orðið fyrir töluverðum 
skaða til skamms tíma höfum við samt sem áður fullt 
tilefni til að vera bjartsýn á framtíðarhorfur landsins.  

Hallgrímur Snorrason

„Rekstur Íslandsbanka gekk vel á 

árinu 2021 og arðsemi eigin fjár var yfir 

fjárhagslegum markmiðum og spám 

greiningaraðila.“ 
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Mikilvægt skref og vel heppnað útboð 
Bankasýsla ríkisins lagði fram tillögu til fjármála- og 
efnahagsráðherra í lok árs 2020 um sölu á hluta 
af eign ríkisins í Íslandsbanka. Í byrjun árs 2021 
tók ráðherra ákvörðun um að hefja sölumeðferð í 
samræmi við þá tillögu. Vönduðu söluferli lauk um 
miðjan júní með stærsta frumútboði hlutabréfa 
sem fram hefur farið hér á landi þegar íslenska 
ríkið seldi ríflega þriðjungshlut sinn í bankanum. 
Heildarsöluandvirði útboðsins var rúmir 55 milljarðar 
króna. Margföld umframeftirspurn var í útboðinu 
á endanlegu útboðsverði og sýndu bæði almennir 
fjárfestar og fagfjárfestar, innlendir sem erlendir, 
útboðinu mikinn áhuga. Heildareftirspurn nam 
samtals 486 milljörðum króna, en markaðsvirði 
bankans, miðað við útboðsverð, var þá um 158 
milljarðar króna. Fjöldi hluthafa eftir útboðið var um 
16 þúsund, sem er mesti fjöldi hluthafa allra skráðra 
fyrirtækja á Íslandi. 

Hlutabréf Íslandsbanka voru tekin til viðskipta í 
Nasdaq Iceland kauphöllinni 22. júní 2021, þegar 
Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, hringdi 
inn viðskiptin við hátíðlega athöfn í höfuðstöðvum 
bankans. Í árslok 2021 hafði gengi bankans hækkað 
um tæp 60%. Það felur í sér aukið markaðsvirði 
bankans til hagsbóta fyrir hluthafa.  

Í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar kemur 
fram að ríkissjóður muni halda áfram að draga úr 
eignarhaldi í fjármálakerfinu og nýta ábatann til 
uppbyggingar innviða. Það er skynsamleg ráðstöfun 
af hálfu hins opinbera og í ljósi þess hversu vel útboð 
ríkisins á hlutum þess í bankanum gekk á árinu og 
jákvæðum vexti á virði bankans, má ætla að tilefni sé 
til þess að hefja á ný söluferli á þeim hlut ríkisins sem 
eftir stendur. 

Aðgerðir hins opinbera 
Umtalsverðar stýrivaxtalækkanir Seðlabanka 
Íslands á árinu 2020 skiluðu sér í hagkvæmari 
lánum til viðskiptavina bankanna. Eðli málsins 
samkvæmt fól það í sér aukið hagræði fyrir fyrirtækin 
í landinu og aukna kjarabót fyrir heimilin, sem 
mörg hver nýttu tækifærið til að endurfjármagna 
húsnæðislán sín. Íslendingar hafa í raun aldrei búið 
við hagstæðari vaxtakjör en á liðnum 18 mánuðum. 
Stýrivaxtalækkanir Seðlabankans hafa að hluta 
gengið til baka en enn eru vextir þó lægri en þeir voru 
við upphaf faraldursins. Það er mikilvægt að aðilar 
vinnumarkaðarins sem og hið opinbera leggi sitt af 
mörkum til að halda verðbólgu í skefjum þannig að 
ekki þurfi að koma til umtalsverðra vaxtahækkana, 
með tilheyrandi kostnaði fyrirtækja og heimila.  

Lækkun bankaskatts var samþykkt á Alþingi árið 
2019. Skatturinn var þá 0,376% af bókfærðu virði 
skulda viðskiptabanka og til stóð að lækka hann í 
0,145% í þremur áföngum á árunum 2021 til 2024. 
Lækkuninni var flýtt í kjölfar faraldursins og var 
hlutfallið komið niður í 0,145% í lok árs 2020 og er 
óbreytt fyrir árið 2022. Bankaskatturinn er þó enn um 
fimmfalt hærri en í nágrannaríkjum okkar. Hann leggst 
á útlán bankanna og skekkir því samkeppni á markaði 
gagnvart fjármálafyrirtækjum og lífeyrissjóðum sem 
veita lán en eru undanþegin skattinum. Þá heftir 
skatturinn erlenda fjárfestingu í landinu og skekkir 
þannig samkeppnisstöðu Íslands. Lækkun skattsins 
myndi fela í sér enn frekari hagræðingu og kjarabót 
fyrir þá sem bera hinn endanlega kostnað af honum.  

Traustur rekstur 
Íslandsbanki vinnur markvisst að því að vera hreyfiafl 
til góðra verka í íslensku samfélagi. Stjórn bankans 
er afar stolt af þeim markmiðum sem sett hafa verið í 
þeim efnum sem og fjölþættri þjónustu bankans. 

Rekstur Íslandsbanka gekk vel á árinu 2021 og 
arðsemi eigin fjár var yfir fjárhagslegum markmiðum 
og spám greiningaraðila. Samhliða auknum 
tækniframförum hefur þjónustu bankans við 
viðskiptavini fleygt fram, hvort sem er við fyrirtæki 
eða einstaklinga, og er almenn bankaþjónusta 
nú mun aðgengilegri en áður. Þetta er í samræmi 
við aukna áherslu bankans á góða og skilvirka 
þjónustu við viðskiptavini. Sífellt er unnið að nýjum 
fjártæknilausnum og mun Íslandsbanki leitast við að 
verða áfram leiðandi á því sviði.  

Þakkir til starfsfólks 
Ég vil að lokum þakka stjórn bankans gott samstarf 
á árinu. Þá vil ég þakka Birnu Einarsdóttur og öðrum 
stjórnendum bankans fyrir trausta forystu á árinu, 
hvort heldur við söluferli bankans og við öflugan 
rekstur bankans. Að lokum vil ég færa starfsfólki 
bankans sérstakar þakkir fyrir störf þeirra á árinu 
2021. Árið var í senn spennandi við undirbúning 
og framkvæmd söluferlisins og skráningu bankans 
á markað en um leið krefjandi vegna faraldursins 
og þeirra ráðstafana sem grípa þurfti til víðsvegar 
í bankanum til að veita viðskiptavinum sem besta 
þjónustu. Stjórnendur og starfsfólk bankans hafa sýnt 
mikla þrautseigju í gegnum þessa umrótartíma. Það 
gefur til kynna við getum horft björtum augum til 
framtíðar hvað snertir vöxt og viðgang Íslandsbanka.  

Ávarp stjórnarformanns Ávörp
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Ávarp bankastjóra Ávörp

Ávarp bankastjóra 
Tvennt má segja að hafi staðið hafi upp úr á þessu 
viðburðaríka ári. Annars vegar vel heppnað útboð á 
þriðjungshlut ríkisins í bankanum og skráning hans í 
Nasdaq Iceland kauphöllina. Hins vegar áframhaldandi 
ráðstafanir bankans vegna heimsfaraldurs COVID-19 
og útsjónarsemi starfsfólks bankans í þjónustu við 
viðskiptavini undir síbreytilegum og krefjandi aðstæðum. 
Við nutum þess sannarlega að hafa um árabil lagt áherslu 
á að byggja upp vel fjármagnaða, arðsama og stafræna 
bankastarfsemi. 

Það var mikill heiður fólginn í því að hringja inn 
viðskipti þegar hlutabréf bankans voru tekin til 
viðskipta síðla í júní, að viðstöddu starfsfólki bankans. 
Skráning bréfanna kom í kjölfar vel heppnaðs hluta-
fjárútboðs, stærsta frumútboðs hlutabréfa sem fram 
hefur farið á Íslandi sem og stærsta frumútboðs á 
evrópskum banka frá árinu 2018. Íslenska ríkið seldi 
um þriðjungshlut sinn í bankanum og eru hluthafar 
bankans nú um 16 þúsund. Skráning Íslandsbanka 
markaði upphaf á nýjum veruleika fyrir bankann sem 
sneri aftur að hluta til í einkaeigu og eru viðskipti 
með hlutabréf hans síðan til marks um tiltrú fjárfesta. 
Voru hlutafjárútboð og skráning bankans á markað 
valin viðskipti ársins á verðlaunahátíð Innherja, 
viðskiptamiðils Vísis, sem fram fór um miðjan 
desember.  Birna Einarsdóttir

„Þær áherslubreytingar sem Íslandsbanki 

greip til í þjónustu bankans við upphaf 

heimsfaraldursins snemma á árinu 2020 

nýttust til að bæta þjónustuna enn frekar 

á liðnu ári.”
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Varanlegar og góðar breytingar  
Það er ekki hjá því komist að fjalla um áhrif heims-
faraldursins þegar horft er yfir árið 2021. Líkt og önnur 
hagkerfi heimsins höfum við orðið fyrir skakkaföllum 
vegna heimsfaraldursins en hér á landi njótum við þó 
þess að hafa búið við sterka stöðu við upphaf hans, 
sem mun koma til með að reynast okkur dýrmætt. 
Það er vert að hafa í huga að heimsfaraldurinn hefur 
ekki tekið frá okkur þær auðlindir og þá þekkingu sem 
íslenskt atvinnulíf býr yfir. Við það bætist nú mikilvæg 
reynsla sem mun einnig nýtast okkur til framtíðar.  

Þær áherslubreytingar sem Íslandsbanki greip til 
í þjónustu bankans við upphaf heimsfaraldursins 
snemma á árinu 2020 nýttust til að bæta þjónustuna 
enn frekar á liðnu ári. Með síbreytilegum reglum 
um fjölda viðskiptavina í útibúum og öðrum 
sóttvarnaraðgerðum þurftum við að grípa til ýmissa 
ráðstafana, svo sem að flýta fyrir aukinni stafrænni 
þjónustu bankans, nýjum lausnum í appi Íslandsbanka 
og aukinni fjarþjónustu.  

Sumar breytinganna eru komnar til að vera og undir 
lok ársins tilkynntum við breyttan afgreiðslutíma 
útibúa bankans á nýju ári sem felur í sér styttri 
opnunartíma. Með breytingunum mun starfsfólki 
útibúa gefast aukið svigrúm fyrir skjóta afgreiðslu 
erinda að morgni til. Umfangsmikil þróun rafrænna 
þjónustulausna á undanförnum misserum samhliða 
mikilli fækkun heimsókna í útibú hefur orðið til þess 
að sífellt fleiri kjósa að sinna sínum helstu daglegu 
bankaviðskiptum í appi eða í netbanka. Þá höfum við, 
við góðar undirtektir lagt áherslu á þjónustu við eldri 
borgara og aðra þá sem ekki geta nýtt sér stafræna 
þjónustu bankans. Þjónusta er og verður okkar 
hjartans mál og við munum halda áfram að bæta hana 
enn frekar á öllum sviðum.  

Undir lok síðasta árs var opnað fyrir fyrirtæki í appi 
Íslandsbanka. Miðað við móttökur var það kærkomin 
viðbót við aðrar dreifileiðir og í lok árs 2021 höfðu 
95% fyrirtækjanotenda tileinkað sér notkun appsins. 
Þá jókst notkun á spjallmenninu Fróða, sem er fyrsta 
spjallmenni sinnar tegundar hér á landi, umtalsvert 
á árinu. Afgreiðir Fróði nú rúmlega helming allra 
fyrirspurna á hvaða tíma sólahringsins sem er. Allt eru 
þetta lausnir sem munu bæta þjónustu bankans til 
framtíðar til hagsmuna fyrir viðskiptavini.  

Lokið var við innleiðingu á nýju grunnlánakerfi í 
árslok 2021. Það markar þau tímamót að Íslandsbanki 
hefur nú lokið uppfærslu á öllum grunninnviðum 
bankans. Það mun efla starfsemi okkar og býður upp 
á fjölbreyttari möguleika en áður til að tengja bæði 
viðskiptavini og samstarfsaðila við nýja tækni og auka 
vöruúrval bankans. 

Mikilvægur stuðningur við fyrirtæki 
Ný útlán gengu vel á árinu og jukust útlán til 
viðskiptavina um 7,9%. Við upphaf heimsfaraldursins 
veittum við nokkur hundruð stuðnings- og 
viðbótarstuðningslán með ríkisábyrgð og unnið var að 
frystingum með fyrirtækjum og einstaklingum eins og 
þörf var á. Áfram var unnið með viðskiptavinum sem 
höfðu orðið fyrir áhrifum heimsfaraldursins á liðnu ári 
að því ná sem hagkvæmastri fjármagnsskipan þeirra. 
Var það meðal annars gert með brúarfjármögnun sem 
síðan var endurfjármögnuð með skuldabréfaútgáfu. 

Á árinu mátti vel merkja þrótt lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja. Innlán þeirra hafa vaxið umfram 
hefðbundin ár og má sjá innlánasöfnun í öllum 
atvinnugeirum. Velta hefur aukist í lánabókinni, ekki 
síst vegna góðrar fjárhagsstöðu íslenskra fyrirtækja 
svo sem í verslun og þjónustu og í byggingariðnaði. 
Þá verðum við einnig vör við bjartsýni meðal lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja sem eru óðum að vinna sig út 
úr áhrifum heimsfaraldursins. Má sem dæmi nefna að 
aðeins 0,4% af kröfuvirði slíkra fyrirtækja er enn með 
lán í frystingu vegna heimsfaraldursins.  

Íslandsbanki er leiðandi í þjónustu við lítil og meðal-
stór fyrirtæki, með um 37% markaðshlutdeild 
og hefur aldrei mælst hærri í könnun Gallup um 
aðalviðskiptabanka. Einnig er ánægjulegt að sjá að 
yfir helmingur framúrskarandi fyrirtækja samkvæmt 
lista Creditinfo velur að vera í viðskiptum við okkur.  

Þá stóð Íslandsbanki fyrir stofnun 13 milljarða króna 
fyrirtækjalánasjóðs í samstarfi við Íslandssjóði. 
Sjóðurinn veitir fagfjárfestum aðgang að markaði 
sem hefur að mestu verið takmarkaður við banka 
en tilkoma hans mætir einnig fjármögnunarþörf 
fyrirtækja og styður við góð verkefni sem undirbyggja 
hagvöxt. Þetta er í samræmi við áherslu bankans 
um að styðja við fyrirtækin í landinu eftir bestu getu. 
Þjónusta við lítil og meðalstór fyrirtæki á höfuð-
borgarsvæðinu var sameinuð í eina fyrirtækjamiðstöð 
í Norðurturni, höfuðstöðvum Íslandsbanka árið 
2019 og hefur það aukið skilvirkni og bætt þjónustu 
bankans. Þá er einnig starfrækt fyrirtækjamiðstöð á 
Akureyri fyrir Norður- og Austurland. 

Sparnaður veitir öryggi 
Árið 2021 var metár í gjaldeyrismiðlun hér á landi og 
var Íslandsbanki leiðandi á þeim markaði. Það er til 
marks um aukin alþjóðaviðskipti og merkja má aukna 
tiltrú erlendra aðila á íslensku hagkerfi og íslensku 
atvinnulífi sem skapar farveg til frekari hagvaxtar og 
framþróunar í efnahagslífinu.  

Árið var einnig metár í verðbréfamiðlun Íslandsbanka 
og var bankinn leiðandi í markaðshlutdeild á skulda-
bréfamarkaði annað árið í röð. Sparnaður hefur aukist 

Ávarp bankastjóra Ávörp
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verulega í heimsfaraldrinum. Innlán íslenskra heimila 
jukust um 6,1% á milli ára á árinu 2021 og innlán lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja um 26,3%. Þá fjölgaði 
hluthöfum í Nasdaq Iceland kauphöllinni úr 8.327 í 
lok árs 2019 í 30.569 í lok ágúst 2021 og hefur stærð 
hlutabréfasjóða landsins tvöfaldast síðan árið 2019.  

Þetta er jákvæð þróun þar sem aukinn sparnaður 
veitir ákveðið öryggi á óvissutímum. Sjóðstjórar 
Íslandssjóða hafa staðið vel undir ábyrgðarhlutverki 
sínu og var sjóðurinn IS EQUUS hlutabréf með 
hæstu ávöxtun allra íslenskra sjóða og IS Einkasafn 
E með hæstu ávöxtun blandaðra sjóða hér á landi. 
Það er ánægjulegt að sjá að samfara góðri ávöxtun á 
sjóðamarkaði hafi aðgengi að sjóðum verið bætt til 
muna en Íslandsbanki var nú í sumar fyrsti bankinn til 
að bjóða upp á viðskipti með sjóði í appi. 

Fyrirmynd í íslensku atvinnulífi 
Íslandsbanki vill vera til fyrirmyndar í íslensku 
atvinnulífi og sýnir það í verki með góðum árangri á 
sviði sjálfbærnimála. Í lok árs 2020 samþykkti stjórn 
bankans sjálfbærnistefnu sem er í samræmi við 
áherslur þeirrar stefnu sem var mótuð í upphafi árs 
2019. Í samráði við starfsfólk bankans var ákveðið 
að vinna að fjórum heimsmarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna; loftslagsmálum, jafnrétti, fræðslu og 
nýsköpun.  

Þessu var fylgt enn frekar eftir á liðnu ári. Mikil 
vinna var lögð í að flokka hve stór hluti af núverandi 
lánasafni fellur undir sjálfbærniramma bankans og 
jafnframt hafist handa við að greina kolefnisspor 
lánasafnsins. Bankinn tók þátt í sjálfbærum skulda-
bréfaútgáfum og gaf meðal annars út blá og græn 
skuldabréf útgerðarfélagsins Brims, en skuldabréfin 
voru þau fyrstu á Íslandi sem falla undir bláan og 
grænan fjármögnunarramma. Þá gaf sérhæfður 

Ávarp bankastjóra Ávörp

Birna Einarsdóttir

„Íslandsbanki hlaut jafnframt á árinu 

framúrskarandi einkunn að mati 

Reitunar, 90 UFS stig af 100 mögulegum, 

á sviði sjálfbærni, sem er mesti fjöldi UFS 

stiga sem Reitun hefur gefið.”
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Um 27% allra bílalána og bílasamninga voru flokkuð 
sem græn fjármögnun í lok árs 2021.  

Loks hlaut Íslandsbanki Kuðunginn, umhverfis-
viðurkenningu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, 
fyrir framúrskarandi starf að umhverfismálum en 
verðlaunin voru afhent á Degi umhverfisins 2021. 
Dómnefnd vakti sérstaka athygli á því hversu ríka 
áherslu Íslandsbanki hafi lagt á að fá alla starfsmenn 
með í innleiðingu sjálfbærra áherslna, meðal annars 
með vinnustofu um sjálfbærni og tækifæri fyrir allt 
starfsfólk til að móta stefnu bankans í tengslum við 
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.   

Fjármál
Á árinu nam hagnaður bankans 23,7 milljörðum 
króna og arðsemin var 12,3% sem er umfram markmið 
bankans og væntingar markaðsaðila. Tekjur bankans 
hækkuðu um 16,3% frá fyrra ári og þar af hækkuðu 
þóknanatekjur um 22% milli ára. Kostnaðarhlutfall 
var 46,2% sem er lækkun frá fyrra ári þegar hlutfallið 
var 54,3%. Jákvæð virðisbreyting útlána að upphæð 
3 milljarðar króna hækkaði hagnað bankans en í fyrra 
var virðisbreyting útlána neikvæð um 8,8 milljarða 
króna og nemur því viðsnúningurinn 11,8 milljörðum 
króna. Útlán til viðskiptavina jukust um 80 mill-
jarða króna eða um 7.9% á árinu þar sem aukning 
húsnæðislána vó þyngst og innlán til viðskiptavina 
jukust um 65 milljarða króna  eða um 9,5%.  

Þakkir fyrir árið 
Þegar litið er yfir árið 2021 er mér þakklæti efst í 
huga. Viðskiptavinir bankans sýndu mikla þolin-
mæði við fyrrnefnt rask á opnum útibúa vegna 
sóttvarnaraðgerða en við höfum fengið góð viðbrögð 
við nýjum tæknilausnum og sjáum það jafnframt í 
aukinni notkun.  

Við áttum gott samstarf við stjórnvöld og ráðgjafa 
bankans, innlenda sem erlenda, í aðdraganda hluta-
fjárútboðsins. Starfsfólk bankans á að baki mikla 
vinnu við það stóra verkefni sem í útboðinu fólst, og 
mikill fjöldi almennra fjárfesta tók þátt í útboðinu og 
lagði í þá vegferð með okkur að vera skráð fyrirtæki á 
markaði. Útboðið tókst með eindæmum vel og fyrir 
það erum við þakklát. 

Um leið og ég þakka stjórn bankans fyrir samstarfið 
á árinu vil ég sérstaklega þakka starfsfólki bankans 
fyrir þann dugnað og eljusemi sem það sýndi á því 
krefjandi ári sem 2021 var. Við státum okkur af mikilli 
starfsánægju innan bankans og ég hef fulla trú á því 
að við eigum okkur bjarta framtíð með svo öflugt 
starfsfólk í fararbroddi. Við horfum nú til bjartari tíma, 
byggjum framtíðina á öflugu hagkerfi og ríkulegum 
mannauði bankans.  

Ávarp bankastjóra Ávörp

sjóður í rekstri Íslandssjóða út félagsleg skuldabréf 
fyrir Grunnstoð, dótturfélag Háskólans í Reykjavík, 
sem lauk endurfjármögnun á húsnæði skólans. 
Fjármunir sem aflað er með þessum hætti eru notaðir 
til að fjármagna eignir og verkefni sem hafa jákvæð 
samfélagsleg áhrif, í þessu tilfelli háskólamenntun. 

Íslandsbanki hlaut jafnframt á árinu framúrskarandi 
einkunn að mati Reitunar, 90 UFS stig af 100 
mögulegum, á sviði sjálfbærni, sem er mesti fjöldi 
UFS stiga sem Reitun hefur gefið. Góður árangur 
bankans kemur til vegna samhentrar vinnu starfsfólks 
og samþættingu sjálfbærnisjónarmiða í starfsemi 
bankans til viðbótar við arðsemismarkmið. Þá gerðist 
Íslandsbanki stofnaðili alþjóðlegs samstarfs banka 
sem sett hafa sér markmið um kolefnishlutleysi eigi 
síðar en 2050 (e. Net-Zero Bank Alliance). Alls eru 
43 bankar þátttakendur í samtökunum. Íslandsbaki 
gerðist einnig aðili að Grænni byggð (e. Green 
Building Council Iceland) sem er samstarfsvettvangur 
um sjálfbæra þróun byggðar. Bankinn veitti fyrsta 
græna framkvæmdalánið á árinu. 

Má nefna að í samræmi við áherslur bankans 
í sjálfbærni bættum við kolefnisreiknivél við 
Íslandsbankaappið þannig að viðskiptavinir bankans 
geta nú metið kolefnisfótspor sitt. Við lítum okkur 
jafnframt nær og Dalurinn, mötuneyti höfuðstöðva 
Íslandsbanka, hlaut í febrúar Svansvottun en til þess 
þarf að uppfylla ströng skilyrði sem taka til alls lífsferils 
vöru og þjónustu. Þá hlaut bankinn viðurkenningu 
Jafnvægisvogarinnar á árinu auk þess sem Íslands-
banki og Íslandssjóðir hlutu viðurkenningu sem 
fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum.  

Við sjáum jafnframt að sífellt fleiri heimili velja vistvæn 
ökutæki og höfum við síðan um mitt ár 2020 boðið 
upp á hagkvæm kjör á grænni fjármögnun hjá Ergo. 
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Saman erum 
við hreyfiafl 
til góðra verka
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Stefna Íslandsbanka 
Bankinn starfar í dag eftir stefnu sem var samþykkt af stjórn í upphafi árs 
2019 í kjölfar víðtækrar vinnu með aðkomu viðskiptavina, starfsmanna 
og annarra hagaðila. 

Samkvæmt stefnunni er tilgangur Íslandsbanka að 
vera hreyfiafl til góðra verka og framtíðarsýnin er að 
veita viðskiptavinum ávallt bestu bankaþjónustuna. 
Til þess að styðja við þann árangur sem bankinn ætlar 
sér með nýrri stefnu voru jafnframt skilgreindar sjö 

stefnuáherslur til fimm ára sem skiptast í tvo flokka: 
Annars vegar að skerpa fókusinn og ná fram einföldun 
og aukinni skilvirkni og hins vegar að hugsa stórt og 
þannig tryggja samkeppnisforskot til framtíðar. 

Rétt verðlagning

Þjónusta: persónuleg 
og stafræn

Einföld og snjöll

Stafrænir stórmeistarar

Sérstaða í opnum
bankaheimi

Ofurhús gagna

Leiðtogi í sjálfbærni

HLUTVERK
Hreyfiafl til góðra verka

Einföldun og aukin skilvirkni Samkeppnisforskot til framtíðar

GILDI
Eldmóður | Fagmennska | Samvinna

SKERPUM FÓKUSINN HUGSUM STÓRT

FRAMTÍDARSÝN
#1 í þjónustu

Saman erum við hreyfiafl til góðra verka

Hreyfiafl síðan 1875  

Íslandsbanki á sér langa sögu sem nær aftur til ársins 

1875. Á upphafsárunum átti bankinn meðal annars 

þátt í að efla sjávarútveg og var lyftistöng fyrir íslenskt 

atvinnu- og efnahagslíf. Bankinn hefur því frá upphafi 

verið hreyfiafl í samfélaginu. Frá árinu 2014 hefur 

sjálfbærni verið ein af stefnuáherslum bankans en það 

skref sem tekið var í stefnumótunarvinnunni árið 2019 

setti sjálfbærni og jákvæð samfélagsáhrif í enn meiri 

fókus sem helsta tilgang bankans. Áhersla á sjálfbærni 

er í okkar huga ekki bara einskær góðmennska heldur 

líka tækifæri til aðgreiningar, mikilvæg fyrir stýringu 

áhættu og hefur jákvæð áhrif á langtíma arðsemi. Á 

árinu 2021 var áherslan á áframhaldandi samþættingu 

sjálfbærni inn í almenna starfsemi bankans og 

hefur vegferðin hlotið mikla viðurkenningu og 

vakið verðskuldaða athygli. Sem dæmi má nefna að 

Íslandsbanki hlaut á árinu umhverfisviðurkenningu 

umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, Kuðunginn, 

fyrir framúrskarandi starf að umhverfismálum  og 

Íslandsbanki fékk flest stig allra íslenskra fyrirtækja í 

UFS mati Reitunar. 

Tímalína sjálfbærni

https://www.islandsbanki.is/is/grein/timalina-sjalfbaerni
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Einföldun 
og aukin 
skilvirkni
Á árinu fór fram áframhaldandi 
vinna tengd þeim markmiðum 
að auka skilvirkni og skerpa 
fókusinn og endurspeglast 
það til að mynda í lækkun 
kostnaðarhlutfalls úr 54,3% á 
árinu 2020 í 46,2% á árinu 2021. 

Skerpum fókusinn 

Þjónusta: persónuleg og stafræn 
Viðskiptavinir bankans kjósa í auknum mæli að 
sinna sínum daglegu bankaviðskiptum stafrænt 
og utan hefðbundins opnunartíma. COVID-19 
heimsfaraldurinn flýtti þessari þróun til muna og 
áframhaldandi áhrif faraldursins á árinu 2021 hafa 
fest enn frekar í sessi breyttar væntingar og þarfir 
viðskiptavina þegar kemur að sjálfsafgreiðslulausnum 
og sveigjanleika. Stöðug framþróun á vörum, 
þjónustu og dreifileiðum hefur tekið mið af þessu. 
Á árinu var sem dæmi opnað fyrir fyrirtækjanotendur 
og fjárfestingar í sjóðum í appi bankans. Við erum 
ákveðin í að vera áfram #1 í þjónustu og erum 
sannfærð um að galdurinn verður að tryggja þjónustu 
sem er í senn persónuleg og stafræn. 

Rétt verðlagning  
Íslandsbanki leggur áherslu á skilvirka nýtingu 
eiginfjár með markmið bankans að leiðarljósi. 
Áframhaldandi innleiðing og regluleg uppfærsla á 
stefnu um eiginfjárstýringu og verðlagningu í takti við 
áherslur og áhættuvilja styðja við arðsemismarkmið 
bankans. Einingar bankans vinna stöðugt að 
aukinni skilvirkni í verðlagningu vara og þjónustu 
innan vel skilgreindra verðlagningarviðmiða. Gæði 
gagna, reglulegar mælingar og eftirfylgni styrkja 
ákvarðanatöku þannig að bankinn bjóði réttar vörur 
á réttu verði og tryggi þannig samkeppnishæf verð til 
viðskiptavina og arðsemi til hluthafa. 

Einföld og snjöll  
Á árinu var áframhaldandi áhersla á einföldun og 
aukna skilvirkni. Starfsmönnum bankans fækkaði 
á árinu úr 745 í 702 á sama tíma og útlán og umsvif 
jukust. Miklar umbætur í ferlum í tengslum við 
veitingu húsnæðislána gerði bankanum kleift að anna 
mikilli aukningu í eftirspurn eftir húsnæðislánum 
á árinu. Slíkt hefur ekki einungis rekstrarhagræði í 
för með sér heldur hefur ánægja viðskiptavina sem 
endurfjármögnuðu eða tóku hjá okkur húsnæðislán 
á síðasta ári aldrei mælst jafn há eða um 90% ánægja. 
Þá var á árinu innleitt nýtt lánakerfi sem leysir af 
hólmi fleiri eldri kerfi og þar með má segja að lokið 
sé umfangsmikilli nútímavæðingu allra grunnkerfa 
bankans. 

Stafrænir stórmeistarar  
Á árinu 2021 hélt vörumiðað fyrirkomulag við 
stafræna þróun áfram að skila sér í auknum hraða 
við þróun stafrænna lausna, með það að leiðarljósi 
að veita bestu bankaþjónustuna á Íslandi. Á 
árinu var mikil áhersla lögð á sjálfvirkni í þróun og 
prófunum hugbúnaðarlausna, en slíkt eykur bæði 
hraða og rekstraröryggi. Á árinu opnaði bankinn 
tækniþróunarsetur í Póllandi þar sem öflugt teymi 
hugbúnaðarsérfræðinga mun vinna að stafrænni 
þróun bankans. Eitt af lykilverkefnum bankans á árinu 
2021 var þróun samræmdrar sölupípu sem leggur 
grunn að skilvirkari og notendavænni stafrænni sölu 
til viðskiptavina. 
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Samkeppnis-
forskot til 
framtíðar
Stefnuáherslur bankans sem snúa 
að samkeppnisforskoti til framtíðar 
eru þrjár: ofurhús gagna, sérstaða 
í opnum bankaheimi og leiðtogi 
í sjálfbærni. Mikil og góð vinna 
fór fram á árinu á öllum þessum 
vígstöðvum sem gera bankann 
betur í stakk búinn til þess að styðja 
við fjölbreyttar þarfir viðskiptavina. 

Hugsum stórt 

Ofurhús gagna  
Á árinu mátti sjá fjárfestingu í innviðum tengdum 
gögnum skila sér með beinum hætti í betri 
afkomu bankans en bankinn uppfærði á árinu 
áhættumatslíkan sem metur virðisrýrnun bankans á 
hverjum tíma. Gagnainnviðir styðja nú ennþá betur 
við verðlagningu á vörum og þjónustu bankans 
sem auðveldar að ná sem réttastri verðlagningu 
með hag viðskiptavinarins og bankans að leiðarljósi. 
Mikil grunnvinna hefur átt sér stað til þess að hægt 
sé að hagnýta gögn í ríkari mæli til þess að skilja 
þarfir viðskiptavina og veita sérsniðna þjónustu. 
Viðskiptavinir geta nú í auknum mæli afgreitt sig 
sjálfir en aðgengi að góðum upplýsingum sem og 
góðum upplýsingaveitum líkt og spjallmennið Fróði 
hefur aldrei verið eins mikilvægt eins og nú. Stefnt er 
að ennþá frekari framþróun í átt að persónulegri og 
leiðbeinandi þjónustu byggt á gagnagreiningum á 
komandi árum. 

Sérstaða í opnum bankaheimi  
Á árinu hélt áfram mikil og góð vinna við opnar 
vefþjónustur og náðist sá árangur að opnað var 
á þróunarumhverfi fyrir þriðju aðila, líkt og önnur 
tilskipun Evrópusambandsins um greiðsluþjónustu 
(PSD2) kvað á um. Tilskipunin tekur að fullu gildi 
um miðbik árs 2022 og hefur vinna síðastliðins 
árs gert það að verkum að bankinn er vel í stakk 
búinn til að uppfylla þær kröfur sem þá taka gildi. 
Samhliða þessari vinnu var leitast eftir samstarfi við 
þriðju aðila en bankinn sér mikil tækifæri í að bjóða 
viðskiptavinum sínum vörur og þjónustu frá þriðju 
aðilum í gegnum app og netbanka. Á árinu 2022 er 
stefnt á að setja enn meiri kraft í að stofna til samstarfs 
til þess nýta þau tækifæri sem eru til staðar í opnum 
bankaheimi með þarfir viðskiptavina bankans að 
leiðarljósi. 

Leiðtogi í sjálfbærni  
Sjálfbærni var svo sannarlega í brennidepli hjá 
Íslandsbanka á árinu 2021 og í tengslum við 
skráningu bankans á markað í júní var áhugi fjárfesta 
á sjálfbærnimálum mikill. Á árinu fór fram hnitmiðuð 
vinna við sjálfbærnimarkmið ársins, bankinn kynnti 
til leiks sjálfbær húsnæðislán og kolefnisreikni í appi 
auk þess að sjálfbær útlán jukust um 134% á árinu. 
Þá var áhersla lögð á samstarf við birgja, innleiðingu 
UFS-áhættumats í útlánaferla og bankinn setti sér 
metnaðarfullt markmið um að ná kolefnishlutleysi 
eigi síðar en 2040. Íslandsbanki fékk snemma á árinu 
flest stig íslenskra fyrirtækja í UFS mati Reitunar, 
90 stig af 100, sem er mikil viðurkenning á því góða 
sjálfbærnistarfi sem hefur farið fram í mörgum 
deildum innan bankans.

Sjálfbær Íslandsbanki

https://www.islandsbanki.is/is/flokkur/bankinn/sjalfbaerni
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Sterk saman - 
mannauðurinn okkar
Íslandsbanki leggur ríka áherslu á að skapa uppbyggilegt og heilbrigt starfs-
umhverfi þar sem eldmóður, fagmennska og samvinna er höfð að leiðarljósi. 
Starfsfólkið er stærsta auðlind bankans og við leggjum áherslu á að öllum líði 
vel í vinnu og fái tækifæri til að vaxa og þróast í starfi. 

Íslandsbanki og vinnuumhverfið 
Hröð tækniþróun undanfarinna ára hefur aukið 
möguleika á fjölbreyttari vinnuaðstöðu en hingað 
til hefur þekkst og er verkefnamiðuð vinnuaðstaða 
(VMV) hjá Íslandsbanka frábært dæmi um slíka 
þróun. VMV hefur sannað gildi sitt hjá bankanum 
meðal annars í formi sveigjanleika, tæknivæðingu, 
sjálfbærni og lægri kostnaðar. Vinnuaðstaðan hefur 
þróast á síðustu árum og skipar mikilvægan sess í að 
skapa vinnuumhverfi sem ýtir undir sköpunarkraft, 
samvinnu og árangur. Þessi sköpunarkraftur 
er hæfni sem er alltaf að verða mikilvægari í 
samkeppnisumhverfi fyrirtækja og við erum spennt 
fyrir áframhaldandi þróun í átt sköpunarrýma, 
flæðisrýma og annarra rýma sem stuðla að frekari 
samvinnu og framþróun. Fyrirkomulag þar sem 
starfsfólk Íslandsbanka mun að jafnaði vinna heima 
einn dag í viku hefur verið við lýði undanfarin tvö 
ár en slíkt hefur stuðlað að starfsánægju, minna 
kolefnisspori bankans og auk þess mun það hafa 
jákvæð rekstraráhrif í för með sér.  

Sterk saman - mannauðurinn okkarSaman erum við hreyfiafl til góðra verkaAnnual and Sustainability Report 2021

„Erilsamt ár að baki og margt stóð upp úr. Það var ánægju-
legt að taka þátt í skráningu Íslandsbanka í Nasdaq Iceland 
kauphöllina í júní. Aðdragandi sölunnar var vissulega 
krefjandi, álag var víða afar mikið en það var virkilega 
ánægjulegt að sjá hversu vel var staðið að öllu sem snerti 
verkefnið og hversu fagmannlega starfsfólk skilaði þessu 
í höfn. COVID-19 faraldurinn hafði áframhaldandi áhrif 
á starfsemi bankans og vinnuumhverfi en starfsfólk 
bankans sýndi enn og aftur hversu vel það er í stakk 
búið að bregðast við takmörkunum af yfirvegun og 
fagmennsku. Algjörlega framúrskarandi hópur starfsfólks 
þar sem sveigjanleiki, aðlögunarhæfni og eldmóður var til 
fyrirmyndar eins og áður. Ennfremur hafa jafnréttismálin 
verið ofarlega á blaði og höfum við nú stigið fyrstu skrefin í 
að útvíkka hugtakið og horfa til fleiri hópa. Við viljum gera 
Íslandsbanka enn meira aðlaðandi fyrir fólk með ólíkan og 
fjölbreyttan bakgrunn. Fjölbreytileiki og þátttaka allra er 
okkur mjög hugleikið og teljum við mikilvægt að huga að 
þessum málaflokki af festu. Ég held að við getum öll verið 
stolt af samstöðunni á árinu og þeim frábæra árangri sem 
við náðum saman.” 

Kraftur, þrautseigja og frábær árangur

Hafsteinn Bragason
Mannauðsstjóri

Starfsánægja    4,28

Stolt     4,31

Liðsheild     4,67

Umhyggja    4,61

Leiðtogavísitala    4,54

Tækifæri til að þróast   4,04

Helgun     4,33

Rætt um frammistöðu   4,36

Heilbrigð vinnustaðamenning

Góðir stjórnendur og helgaðir starfsmenn

2H2021

2H2021
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Fræðsla og þjálfun 
Í nútíma þekkingarfyrirtækjum er nauðsynlegt að 
viðhalda og auka þekkingu starfsfólks. Bankinn 
býður upp á yfir 200 námskeið og fræðslufundi 
á hverju ári. Að meðaltali vörðu starfsmenn 10 
klst á árinu í endurmenntun. Starfsmenn bankans 
kenna á stærstum hluta þeirra og miðla þannig 
þekkingu á milli sviða. Fræðslan er mjög fjölbreytt 
en starfsmönnum ber skylda til að sækja ákveðin 
námskeið starfs síns vegna, t.d. námskeið sem snúa 
að öryggismálum, regluvörslu eða leiðtogaþjálfun 
fyrir stjórnendur. Þar að auki býður bankinn upp á 
fjölda annarra námskeiða sem snúa að persónulegri 
styrkingu og aðstoð við að þróast í starfi. Stjórnendur 
á öllum stjórnunarstigum eru studdir með 
skipulagðri leiðtogaþjálfun og unnið er markvisst 
eftir hæfnisþáttum stjórnenda Íslandsbanka sem 
skilgreina hegðun sem er líkleg til að skila árangri í 
stjórnun. Markmið leiðtogaþjálfunarinnar er að styrkja 
stjórnendur í þessum þáttum og hjálpa þeim að ná 
tökum á leiðtogahlutverki sínu. 

Sterk saman - mannauðurinn okkarSaman erum við hreyfiafl til góðra verka

Félagsleg markmið
Íslandsbanki stefnir að því að hafa sem jafnast 
hlutfall kynja á sviðum, deildum, nefndum, ráðum 
og stjórnum sem og í stjórnendastöðum. Auk 
þess stefnir bankinn á að auka hlutfall kvenna í 
fjárfestingabankastarfssemi og upplýsingatækni og 
hlutfall karla í framlínustörfum, ásamt því viljum við 
auka vægi þeirra sem skilgreina kyn sitt með öðrum 
hætti. Eins og áður hlaut bankinn jafnlaunavottun 
og fékk faggilta vottun á Jafnlaunastaðlinum ÍST 
85:2012 fyrir árið 2021. Jafnframt leggur bankinn 
áherslu á bjóða vinnuumhverfi sem tekur jafnt á 
móti öllum og að fjölbreytileikanum sé hampað í allri 
sinni mynd. Ýmis fræðsluerindi voru á dagskrá og 
má þar til dæmis nefna erindi frá Samtökunum ‘78, 
ADHD samtökunum, erindi um andlega heilsu og 
vinnumarkað og frá einstaklingum og hópum með 
ólíkan þjóðernisuppruna.

Meðalfjöldi námskeiða per starfsmann  10

Fjöldi námskeiða    248

Fjöldi fræðslustunda   7.530

Fjölbreytt fræðsla fyrr alla

2021

Allir starfsmenn

Útibússtjórar

Deildarstjórar

Framkvæmdastjórar

Stjórnendur

Forstöðumenn

57%

27%

65%

43%

47%

40%

43%

73%

35%

57%

53%

60%
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Með samvinnu 
erum við #1 
í þjónustu

Árs- og sjálfbærniskýrsla 2021
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Einstaklingar

Einstaklingssvið leggur áherslu á stafræna og persónusniðna þjónustu þar 
sem áhersla er lögð á að mæta þörfum viðskiptavinarins á hverjum tíma. 

Einstaklingssvið bankans þjónustar alla þá 
einstaklinga sem eru í viðskiptum við bankann 
hvort heldur sem er með persónulegri ráðgjöf 
eða með góðu aðgengi að stafrænum lausnum. 
Virkir viðskiptavinir eru um 138 þúsund talsins og 
er Íslandsbanki meðal markaðsleiðandi banka á 
einstaklingssviði. 

Dreifileiðir bankans í þjónustu við viðskiptavini sína 
eru fjölmargar en flestir viðskiptavina hafa á árinu 
2021 kosið að nýta sér app bankans til daglegra 
viðskipta. Aðrar dreifileiðir eins og netbanki, 
ráðgjafaver og netspjall eru jafnframt vel sóttar af 
viðskiptavinum bankans. Íslandsbanki hefur lagt 
sig fram um að vera leiðandi í þróun stafrænna 
lausna fyrir viðskiptavini sína, allt með það að marki 
að gera bankaþjónustu einstaklinga einfalda og 
aðgengilega. 

Ánægja viðskiptavina með stafrænar lausnir og 
þjónustu bankans hefur aldrei verið meiri og hafa 
viðskiptavinir verið óhræddir við að tileinka sér nýjar 
leiðir í viðskiptum og samskiptum við bankann sinn.  

EinstaklingarMeð samvinnu erum við #1 í þjónustuÁrs- og sjálfbærniskýrsla 2021

Viðskiptavinir bankans eru ánægðastir með 
þjónustu bankans á meðal fjármálafyrirtækja 
skv. MMR könnun október 2021 

Fjöldi virkra notanda í appi aldrei meiri, 
95.546 í október 2021, 11% aukning milli ára 

Fjöldi þjónustusnertinga 47,7 milljónir 
í appi, netbanka, vefsíðu, Fríðu, útibúum 
og ráðgjafaveri 

Stafræn sala nú yfir 75% af allri sölu til 
einstaklinga

Fermetrafækkun bankans í starfsstöðvum 
hefur fækkað um 1.595 m2 á árinu eða 
30% minnkun 

„Mikilvægi þjónustuupplifunar og áhersla á góða þjónustu 
hefur aldrei verið eins mikil og nú á tímum stafrænna 
umbreytinga í bankaþjónustu. Einstaklingar kjósa í auknu 
mæli að sinna sínum daglegu bankaviðskiptum utan 
hefðbundinna opnunartíma, eða á tímum sem hentar 
þeirra lífstíl hvað best. Það er því mikilvægt fyrir banka 
líkt og okkar sem er í stöðugri framþróun að við hönnum 
okkar vöruborð og þjónustur með þeim hætti að þær 
mæti þörfum viðskiptavina okkar á þeim tímamótum sem 
þeir eru hverju sinni. Áhersla hefur verið lögð á fræðslu 
og aðgengi að góðum upplýsingum sem og góðum 
upplýsingaveitum líkt og spjallmenninu Fróða. Mikil 
eftirspurn hefur verið eftir húsnæðislánum á nýliðnu 
starfsári og hefur það reynst okkur heillavænlegt hversu 
vel hefur tekist í stafrænni þróun þeirrar þjónustu en 
það hefur leitt til þess að ánægja viðskiptavina sem 
endurfjármögnuðu eða tóku hjá okkur húsnæðislán á 
síðasta ári er mjög há eða um 90% ánægja. Nýju ári fylgja 
ný tækifæri til að gera góða þjónustu enn betri.” 

Góð þjónusta breytir öllu

Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir
Framkvæmdastjóri Einstaklinga

32% 21%
einstaklingar húsnæðislán

Markaðshlutdeild

31% 40%
innlán kort
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Nýsköpun og stafræn þróun ber ábyrgð á þróun 
nýrra stafrænna lausna fyrir viðskiptavini bankans, 
leitar tækifæra í nýsköpun og er leiðandi í samstarfi á 
sviði fjártæknilausna. Einingin leiðir þróun dreifileiða 
og samstarf við upplýsingatækni um rekstur daglegra 
innviða, ásamt því að sjá um upplýsingagjöf og ráðgjöf 
til starfsmanna í tengslum við stafrænar lausnir. 

Framlína útibúa og lánaþjónusta býður 
viðskiptavinum upp á persónulega ráðgjöf í útibúum 
bankans um allt land. Viðskiptavinir geta bókað sér 
tíma í ráðgjöf þegar þeim hentar en geta jafnframt 
nýtt sér stafrænar leiðir til að hefja viðskipti hjá 
bankanum eða fara í gegnum greiðslumat eða óska 
eftir láni. 

Útgáfulausnir bjóða upp á einfaldar og skil-
virkar greiðslulausnir sem eru í fremstu röð á 
greiðslumarkaði. Viðskiptavinir bankans geta nú sótt 
alla þjónustu sem tengist kortum í gegnum stafrænar 
dreifileiðir sem gerir þjónustuna að einföldum og 
sjálfsögðum hluta af daglegu lífi.  

Þjónustuupplifun og sala er ný eining þar sem 
áhersla er lögð á þjónustuupplifanir viðskiptavina 
í dreifileiðum bankans þar sem áhersla er á 
persónusniðna þjónustu og frumkvæði. Markmið 
einingarinnar er að skapa gagnadrifið virði fyrir 
viðskiptavini bankans.

Ráðgjafaver þjónustar viðskiptavini í síma, svarar 
erindum sem og netspjalli. Spjallmennið Fróði 
þjónustar viðskiptavini allan sólarhringinn.   

Breytt hegðun viðskiptavina í stafrænni 
bankaveröld 
Stafræn bankaþjónusta felur í sér ýmis tækifæri til þess 
að gera góða þjónustu enn betri. Þróun á stafrænum 
þjónustum hafa leitt til þess að viðskipti meðal núverandi 
viðskiptavina hafa aukist umtalsvert enda app bankans 
fjölmennasta dreifileiðin meðal  einstaklinga. Stöðugt 
er verið að ítra og gefa út nýjar lausnir og þjónustur 
í appi, einfaldar breytingar svo sem að færa appið 
yfir á ensku eða gera kortaupplýsingar aðgengilegar 
fyrir viðskiptavini nú eða kynna nýjar aðgerðir líkt og 
möguleikann að geta fjárfest í sjóðum í appi bankans. 
Þegar lausnin sem gerir viðskiptavinum kleift að fjárfesta 
í sjóðum var kynnt í júní sl. þá var hún sett í loftið án 
auglýsinga. Viðskiptavinir létu ekki á sér standa og eru 
30% allra sjóðakaupa eða -sölu í gegnum þægilegt 
viðmót í appi.  

Sjálfbær bankaþjónusta  
Aukin umhverfisvitund og sjálfbærni er ekki lengur 
val, heldur sjálfsögð krafa í nútíma samfélagi. Það 
sama á við um bankaþjónustu samtímans. Þróun 
stafrænna og sjálfvirkra lausna styðja við minni útblástur, 
umhverfisvænni valkostir í aðföngum og rekstri hafa 
jákvæð áhrif á umhverfið. Það sama á við um þróun 
á vörum og þjónustum bankans. Á árinu voru kynntir 
valkostir í vöruborði bankans fyrir einstaklinga líkt og 
græn bílalán, græn húsnæðislán og grænn sjóður. 
Einhver sú skemmtilegasta þróun í þjónustu var 
kolefnisreiknir sem gerður var aðgengilegur í appi 
bankans. Með kolefnisreikninum geta allir viðskiptavinir 
nú séð áætlað kolefnisspor sitt byggt á kauphegðun. Þar 
smá sjá niðurbrot niður á flokka vörukaupa og áhrif þeirra 
á umhverfið sem og þróun milli vikna. Kolefnisreiknirinn 
er okkar framlag til aukinnar fræðslu um það hvernig 
okkar daglega kauphegðun hefur áhrif á umhverfið okkar 
en gefur okkur líka innsýn í það með hvaða hætti við 
getum jafnað okkar kolefnisspor.  

Skipurit einstaklingssviðs bankans tók breytingum á árinu 2021 til að endurspegla áherslur tengdum þjónustu, 
nýsköpun og stafrænni þróun. 

Með samvinnu erum við #1 í þjónustu
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Viðskiptabanki

Viðskiptabanki veitir litlum og meðalstórum fyrirtækjum um land allt 
alhliða fjármálaþjónustu auk þess sem Ergo, fjármögnunarþjónusta 
bankans, er hluti af sviðinu. 

Sviðið þjónar vaxandi hópi lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja á Íslandi með ólíkar þarfir og 
áherslur. Viðskiptavinir okkar sem starfa í öllum 
atvinnugreinum eru mikilvægur þáttur í að tryggja 
efnahagslegan og félagslegan stöðugleika og 
stuðla að nýjungum og fjárfestingu.   

Starfsfólk okkar veitir persónulega þjónustu í 
nærumhverfi viðskiptavina í gegnum útibú og 
fyrirtækjamiðstöðvar en auk þess kjósa flestir 
viðskiptavinir að nýta sér gott aðgengi bankans í 
gegnum stafrænar lausnir.  

Mannauður sviðsins samanstendur af starfsfólki 
með yfirgripsmikla sérþekkingu og áralanga reynslu 
og höfum við byggt upp traust viðskiptasambönd 
við þúsundir íslenskra fyrirtækja. Við leggjum 
áherslu á að vera til staðar fyrir viðskiptavini okkar, 
veita framúrskarandi þjónustu og ráðgjöf og vera 
hreyfiafl til góðra verka. Við höfum endurtekið 
mælst með hæstu markaðshlutdeildina og 
ánægðustu viðskiptavinina meðal samkeppnis-
aðila í þjónustukönnunum.  

Viðskiptabanki

Þjónustum 55% framúrskarandi fyrirtækja 

Rúmlega fjórðungur bílalána til heimila 
eru græn fjármögnun 

 45% hlutdeild í eignafjármögnun á 
nýskráðum seldum vinnuvélum 

26% aukning í innlánum á árinu 2021 

Ný útlán 82 milljarðar króna 

„Árið 2021 einkenndist sannarlega á áframhaldandi 
áhrifum og áskorunum COVID-19 heimsfaraldurs, en árið 
einkenndist líka af kröftugri viðspyrnu íslensk atvinnulífs ekki 
síst ferðaþjónustunnar með komu ferðamanna til Íslands 
á ný og almennt innlendrar eftirspurnar. Við fundum fljótt 
á árinu fyrir vaxandi eftirspurn nýrra útlána og náðu þau 
methæðum hjá okkur á árinu, en um leið voru uppgreiðslur 
og veltuhraði lána meiri, sem skilaði sér í hóflegum vexti 
lánasafnsins. Þá hafa innlán lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
vaxið umfram hefðbundin ár og langt umfram áætlanir 
þessa árs og má merkja vöxt í öllum atvinnugreinum. Það var 
ánægjulegt að sjá niðurstöður úr Fyrirtækjavagni Gallups 
í lok árs sem staðfestir enn hæstu markaðshlutdeild og 
ánægju viðskiptavina á markaði. Íslensk fyrirtæki hafa sýnt 
og sannað í gegnum þennan heimsfaraldur að þau voru 
flest öll vel undirbúin undir slíkar efnahagssveiflur. Úrræði 
ríkisstjórnarinnar spiluðu einnig stórt hlutverk við að ráða við 
vandann. Við merkjum bjartsýni meðal lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja sem eru óðum að vinna sig út úr áhrifum 
heimsfaraldursins, þrátt fyrir að ekki sé öll óvissa úti.” 

Íslensk fyrirtæki vel undirbúin 
fyrir kröftuga viðspyrnu

Una Steinsdóttir
Framkvæmdastjóri Viðskiptabanka

37%
landið allt

Markaðshlutdeild

41%
höfuðborgarsvæðið
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Fyrirtækjamiðstöðvar og útibú
Þjónusta við fyrirtæki er staðsett í fyrirtækjamiðstöð 
í höfuðstöðvum bankans í Norðurturni fyrir höfuð-
borgarsvæðið, í fyrirtækjamiðstöð á Akureyri fyrir 
Norður- og Austurland og í útibúum bankans 
víðsvegar um landið. Í fyrirtækjamiðstöðvum og 
útibúum bjóðum upp á sjálfsafgreiðslulausnir jafnt 
sem persónulega ráðgjöf sem skilar sér í betra 
aðgengi og þjónustu við viðskiptavini. Við höfum lagt 
áherslu á að vera til staðar fyrir viðskiptavini okkar, 
höfum átt mörg þúsund samtöl á árinu og lagt áherslu 
á persónuleg samskipti eins og hægt hefur verið og 
sérstaklega á þessum fordæmalausu tímum.

Stafrænar lausnir  
Fyrirtæki geta sinnt helstu bankaviðskiptum í gegnum 
app og netbanka eða í gegnum vef bankans hvar sem 
er og hvenær sem er þar sem m.a. er hægt að stofna til 
nýrra viðskipta á nokkrum mínútum.     

Ergo
Ergo er hluti af Viðskiptabanka og sérhæfir sig í 
fjármögnun atvinnutækja og atvinnuhúsnæðis fyrir 
rekstraraðila ásamt fjármögnun bíla og ferðavagna 
fyrir einstaklinga. Ergo sem hefur yfir 35 ára reynslu 
á eignaleigumarkaði kappkostar að aðgreina sig 
frá keppinautum með því að veita góða og skjóta 
þjónustu með þarfir viðskiptavina í fyrirrúmi.  

Stafræn vegferð fyrirtækja
Viðskiptavinir okkar vilja geta sótt bankaþjónustu og 
sinnt fjármálum sínum hvar og hvenær sem er. Vegferð 
fyrirtækja í stafrænum lausnum er á fullri ferð og gögn 
og tækni koma til með að hraða ferlum, auka öryggi 
og sveigjanleika ásamt því að bæta þjónustu. Ljóst er 
að framtíðin er í gegnum þessar dreifileiðir og vinnum 
við stöðugt að þróun og umbótum með hagsmuni 
viðskiptavina okkar að leiðarljósi. Netbanki er enn mest 
notaða dreifileiðin til fyrirtækja en fyrirtæki nota appið í 
auknum mæli og einnig leggjum við grunn að framtíð þar 
sem opnar vefþjónustur hafa enn veigameira hlutverk en 
áður.  

Sjálfbærnivegferð fyrirtækja 
Sjálfbærni  er ein af lykiláherslum bankans og höfum við 
átt fjölmörg samtöl við viðskiptavini okkar og sjáum sífellt 
fleiri fyrirtæki leggja aukna áherslu á þennan mikilvæga 
málaflokk. Þau leika lykilhlutverk í nýsköpun og 
framþróun almennt í íslensku efnahagslífi, enda Ísland að 
megninu til lítið og meðalstórt þegar kemur að að stærð 
og umfangi fyrirtækja. Græn fjármögnun Ergo hefur 
aukist verulega hjá einstaklingum en vaxandi eftirspurnar 
er farið að gæta hjá fyrirtækjum eftir grænni fjármögnun.  
Bílaleigur vega þar þyngst með fjárfestingum í bílaflota 
sem styðja við orkuskipti og á það enn eftir að aukast 
með frekari innviðauppbyggingu í íslensku samfélagi.  
Við trúum því að fyrirtæki sem veðja á sjálfbærni og 
leggja sitt af mörkum munu verða þau fyrirtæki sem skara 
fram úr og tryggja sjálfbærari hagvöxt til framtíðar. 

Með samvinnu erum við #1 í þjónustu
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Fyrirtæki og fjárfestar

Fyrirtæki og fjárfestar eru leiðandi á fyrirtækja- og fjárfestingarbankamarkaði 
og veita stærri fyrirtækjum, lífeyrissjóðum, sveitarfélögum, verðbréfasjóðum, 
fjárfestum og efnameiri einstaklingum heildstæða fjármála- og 
fjárfestingabankaþjónustu. 

Á sviðinu starfa reynslumiklir sérfræðingar 
með áratuga reynslu af fjármálastarfsemi 
svo sem verðbréfa- og gjaldeyrisviðskiptum, 
fjárfestingarráðgjöf, fyrirtækjaráðgjöf,  
lánveitingum og einkabankaþjónustu. Þarfir 
viðskiptavina eru í forgrunni og býr starfsfólk 
sviðsins yfir sérþekkingu á öllum helstu geirum 
atvinnulífsins. 

Áhersla er á frumkvæði og heildstæða þjónustu 
með stuttum boðleiðum og samvinnu þvert á 
starfseiningar sviðsins til að þekkja og uppfylla 
sem best þarfir viðskiptavina okkar. Innan sviðsins 
liggur mikil reynsla af flóknum og umfangsmiklum 
verkefnum og hefur teymið á síðustu árum leitt 
mörg af stærri umbreytingarverkefnum í íslensku 
atvinnulífi.  

Íslandsbanki hefur mótað sér skýra stefnu varðandi 
lánveitingar utan Íslands þar sem einkum er horft til 
sjávarútvegs í Norður-Atlantshafi. 

Fyrirtæki og fjárfestar

Leiðandi í fyrirtækjaráðgjöf  

Eignastýring: 
Nettó aukning eigna í stýringu 19 milljarðar 
króna 

Mesta velta með skuldabréf í kauphöllinni 

Ný útlán 87 milljarðar króna 

Góður árangur og aukin umsvif

35%
300 stærstu fyrirtæki landsins

Markaðshlutdeild

„Allar deildir innan Fyrirtækja- og fjárfestasviðs náðu 
framúrskarandi árangri á árinu 2021. Vel gekk að aðstoða 
viðskiptavini við að sækja fjármögnun, bæði í gegnum 
útgáfu á skuldabréfamarkaði og með nýjum útlánum 
sem námu 87 milljörðum króna á árinu. Stór skref voru 
stigin á sviði sjálfbærni með veitingu fyrsta græna 
framkvæmdalánsins og hafist var handa við að greina 
kolefnisspor lánasafnsins. 

Fyrirtækjaráðgjöf og verðbréfamiðlun léku stórt hlutverk 
við sölu og skráningu Íslandsbanka í Nasdaq Iceland 
kauphöllinni og Fyrirtækjaráðgjöf veitti ráðgjöf í tengslum 
við sölu á fjarskiptafyrirtækinu Mílu, sem er stærsta 
erlenda fjárfesting hér á landi um árabil. Mikill vöxtur var 
hjá einkabanka- og fagfjárfestaþjónustu og nam nettó 
aukning á eignum í stýringu 19 milljörðum króna á árinu. 
Gjaldeyrismiðlun og afleiðuborð áttu metár og við sjáum 
fram á vaxandi umsvif í gjaldeyrisvörnum á komandi 
misserum. Verðbréfamiðlun var leiðandi í miðlun með 
skuldabréf og hlutabréfamiðlun átti metár samfara 
auknum umsvifum á markaði. Við búum að mikilli reynslu 
og krafti í okkar starfsfólki og ánægja viðskiptavina með 
okkar þjónustu hefur aldrei mælst meiri.” 

Ásmundur Tryggvason
Framkvæmdastjóri Fyrirtækja og fjárfesta

Með samvinnu erum við #1 í þjónustuÁrs- og sjálfbærniskýrsla 2021
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Fyrirtæki  
Stýra viðskiptasamböndum við stærri fyrirtæki og 
stofnanir. Einingin er ábyrg fyrir allri þjónustu bankans 
við þessa viðskiptavini og þjónustar allar greinar 
íslensks atvinnulífs með sérþekkingu á sjávarútvegi, 
mannvirkjum og ferðaþjónustu.  

Eignastýring   
Samanstendur af tveimur einingum – einkabanka 
og fagfjárfestum. Einkabankaþjónusta Íslandsbanka 
býður upp á eignastýringu og ráðgjöf fyrir 
efnameiri einstaklinga, fjárfestingafélög, sjóði 
og góðgerðafélög. Fagfjárfestaþjónusta stýrir 
viðskiptasamböndum við stærri fjárfesta og er ábyrg 
fyrir allri þjónustu bankans við þessa viðskiptavini. 

Fyrirtækjaráðgjöf   
Aðstoðar fyrirtæki og einstaklinga við kaup og 
sölu á fyrirtækjum, samruna félaga og aðrar 
eignarhaldstengdar breytingar. Fyrirtækjaráðgjöf 
veitir auk þess ráðgjöf í tengslum við skráningar 
félaga á verðbréfamarkað, hefur umsjón með 
hlutafjárútboðum, gerð lýsinga og töku verðbréfa 
til viðskipta í kauphöll. Fyrirtækjaráðgjöf aðstoðar 
fyrirtæki við að afla lánsfjármögnunar hvort sem er 
í formi bankafjármögnunar eða með útgáfu og sölu 
skuldabréfa til fjárfesta.   

Miðlun og afleiðuborð   
Miðlun samanstendur af bæði hlutabréfa-  
og skuldabréfamiðlun auk gjaldeyris- og 
afleiðuviðskipta, svo sem framvirkra samninga 
með gjaldeyri, vaxtaskiptasamninga og framvirkra 
samninga á hlutabréfa- og skuldabréfamörkuðum.  

Fjölbreytt fjármögnun fyrirtækja 
Mikil umsvif voru í fjármögnun fyrirtækja á árinu 
2021, hvort  sem var með veitingu bankalána, útgáfu 
markaðsskuldabréfa eða blöndu af hvoru tveggja. 
Stofnun 13 milljarða króna fyrirtækjalánasjóðs í samstarfi 
við Íslandssjóði jók enn á flóru fjármögnunarkosta fyrir 
viðskiptavini.   

Bankinn hafði á árinu umsjón með mörgum vel 
heppnuðum skuldabréfaútgáfum fyrir viðskiptavini. 
Sem dæmi má nefna skuldabréfaútgáfur fyrir Eik 
fasteignafélag og 6 milljarða króna skuldabréfaútgáfu 
fyrir fasteignafélagið Íþöku. Þá hafði bankinn umsjón 
með sjálfbærum skuldabréfaútgáfum, t.d. félagslegri 
skuldabréfaútgáfu fyrir Grunnstoð, dótturfélag 
Háskólans í Reykjavík og skuldabréfaútgáfu fyrir Brim 
sem eru sú fyrsta sem fellur bæði undir bláan og grænan 
fjármögnunarramma.   

Sífellt meiri áhersla er á sjálfbærar lánveitingar og 
var fyrsta græna framkvæmdalánið veitt á árinu. Þá 
hefur verið mikil vinna lögð í að flokka hve stór hluti 
af núverandi lánasafni fellur undir sjálfbærniramma 
bankans og jafnframt hafist handa við að greina 
kolefnisspor lánasafnsins. 

Leiðandi í ráðgjöf við kaup og sölu fyrirtækja 
Fyrirtækjaráðgjöf var sem fyrr leiðandi í ráðgjöf við kaup 
og sölu fyrirtækja á árinu. Hún var einn umsjónaraðila 
við sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka sem er stærsta 
frumútboð á Íslandi. Þar að auki veitti hún m.a. Icelandair 
Group hf. ráðgjöf við sölu á nýju hlutafé til Bain Capital, 
hafði umsjón með sölu á höfuðstöðvum félagsins til Reita 
auk sölu á 25% hlut í Icelandair Hotels til Berjaya. Þá hafði 
hún umsjón með sölu á Iceland Travel til Nordic Vistor, 
umsjón með sölu á 100% hlut í Opnum Kerfa fyrir hönd 
MF1 til framtakssjóðsins VEX 1 og sá um sameiningu 
Kynnisferða og ferðaþjónustufélaga í eigu Eldeyjar. 

Með samvinnu erum við #1 í þjónustu
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Íslandssjóðir hf.

Íslandssjóðir hf. er elsta eignastýringarfyrirtæki landsins, 
stofnað árið 1994 og er dótturfélag Íslandsbanka. 

Félagið stýrir 22 sjóðum fyrir almenna fjárfesta, 
þar á meðal skuldabréfa-, hlutabréfa- og 
blönduðum sjóðum, ásamt níu sérhæfðum sjóðum. 
Íslandssjóðir stýra eignum sem nema um 410 
milljörðum króna en yfir 12.000 sparifjáreigendur 
og fjárfestar ávaxta eignir sínar í sjóðum félagsins. 
Íslandssjóðir hafa um árabil verið leiðandi í rekstri 
skuldabréfasjóða á Íslandi en markaðshlutdeild 
félagsins á því sviði er um 40%. Íslandssjóðir hafa 
auk þess sérhæft sig í fasteignaverkefnum og reka 
nú meðal annars sérhæfða sjóðinn 105 Miðborg 
sem stjórnar uppbyggingu á nýju borgarhverfi á 
Kirkjusandi en því til viðbótar bættu Íslandssjóðir 
við tveimur sérhæfðum sjóðum á árinu, IS 
Fyrirtækjalánasjóðinum og IS Kredit SPV 21. 
Íslandssjóðir fylgja aðferðum ábyrgra fjárfestinga í 
allri eignastýringu og stofnuðu á árinu 2018 fyrsta 
græna skuldabréfasjóð landsins. 

Íslandssjóðir hafa árlega frá árinu 2013 hlotið 
viðurkenningu sem fyrirmyndarfyrirtæki í góðum 
stjórnarháttum, en viðurkenningin er veitt af 
Stjórnvísi. 

Íslandssjóði hf.

„Sparnaður hefur aukist verulega í heimsfaraldrinum. 
Innlán íslenskra heimila jukust um tæplega 170 milljarða 
króna eða yfir 17% á milli áranna 2019 og 2021. Þá 
fjölgaði hluthöfum í Nasdaq Iceland kauphöllinni úr 
um 8.300 í lok árs 2019 í um 31.000 í lok árs 2021 og 
hafa hlutabréfasjóðir landsins ríflega tvöfaldast síðan 
í byrjun árs 2020. Þetta er einstaklega jákvæð þróun 
þar sem sparnaður veitir ákveðið öryggi á óvissutímum. 
Sjóðstjórar Íslandssjóða hafa skilað afbragðs verki og 
var sjóðurinn IS EQUUS Hlutabréf með hæstu ávöxtun 
allra íslenskra sjóða árið 2021. Það er ánægjulegt að sjá 
að samfara góðri ávöxtun á sjóðamarkaði hafi aðgengi  
að sjóðum verið bætt til muna en Íslandsbanki var nú 
í sumar fyrsti bankinn til að bjóða upp á viðskipti með 
sjóði í Íslandsbankaappinu sem hefur slegið í gegn, ekki 
síst hjá ungum sparifjáreigendum.” 

Góð ávöxtun sjóða og aukið aðgengi að 
sjóðum er jákvætt fyrir sparifjáreigendur

Kjartan Smári Höskuldsson
Framkvæmdastjóri Íslandssjóða hf.

30%
á innlendum sjóðamarkaði

Markaðshlutdeild

Heildareignir í stýringu
ma. kr.

Ársávöxtun IS EQUUS Hlutabréf árið 2021 
59,8% 
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Sjóðastýring
Sjóðstjórar Íslandssjóða stýra sjóðum sem 
fjárfesta í skuldabréfum, hlutabréfum og öðrum 
fjármálagerningum. Sjóðir eru hagkvæm og góð 
leið fyrir sparifjáreigendur sem vilja ávaxta sitt fé 
í safni verðbréfa og dreifa þannig áhættu. Innan 
Íslandssjóða er einnig starfræktur sjóðurinn 
Alpha sem stundar stöðutöku á innlendum 
hlutabréfamarkaði.

Eignastýring
Öflugt eignastýringarteymi Íslandssjóða stýrir 
eignum fyrir hönd þeirra viðskiptavina sem gert hafa 
eignastýringarsamning við Íslandsbanka, hvort sem 
um ræðir einstaklinga, opinbera aðila eða fagfjárfesta. 

Sérhæfðir sjóðir
Íslandssjóðir hafa frá árinu 2012 byggt upp 
mikla reynslu á sviði fasteignafjárfestinga og 
fasteignaþróunar auk framtaksfjárfestinga. 
Sex reyndir sérfræðingar stýra sérhæfðum 
fjárfestingasjóðum. 

Sjóðir í Íslandsbankaappinu
Íslandsbanki var fyrsti bankinn til að opna fyrir kaup 
á sjóðum í gegnum app. Nú fara 40% viðskipta í 
gegnum appið sem áður fóru í gegnum netbankann.

Eignir í stýringu
Sparnaður heimila hefur aukist verulega í 
heimsfaraldrinum. Töluverður hluti af þeim sparnaði 
hefur komið inn í sjóði. Eignir undir stýringu 
Íslandssjóða hafa aldrei verið hærri. 

Á toppnum
Hlutabréfasjóðurinn IS EQUUS Hlutabréf náði þeim 
glæsilega árangri að ná hæstu ávöxtun allra sjóða á 
Íslandi árið 2021.

Með samvinnu erum við #1 í þjónustu
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Markaðshlutdeild – skuldabréfasjóðir á innlendum markaði

Markarðhlutdeild – hlutabréfasjóðir á innlendum markaði
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Innan Íslandssjóða starfa nokkrar viðskiptaeiningar en auk sjóðastýringar og eignastýringar stýrir félagið 
sérhæfðum sjóðum. Einnig er öflug áhættustýring starfrækt innan félagsins, auk viðskiptaþróunar, 
rekstrar og lögfræðiþjónustu.  

Gögn frá Íslandssjóðum og Keldunni

Gögn frá Íslandssjóðum og Keldunni
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Styrkir innviðir sem byggja á fagmennsku

#1 í þjónustu við
viðskiptavini og
samstarfsaðila

I

Hnökralaus
sjálfsafgreiðsla

II

Snjöll notkun
gagna

III

Stafrænt 
vöruframboð
og verðlagning

IV

Hagkvæmt og skilvirkt
kerfalandslag

V

Til þess að setja þjónustu við
viðskiptavini og samstarfsaðila í
fyrsta sæti eru lausnir sem þróaðar
eru opnar og aðgengilegar
viðskiptavinum þegar og þar sem
þeim hentar. Með aðgengilegum
lausnum opnast einnig möguleikar
á samstarfi við fjártækniaðila og
tækifæri til að auka við og bæta
þjónustuframboð bankans. 

Hnökralaus sjálfsafgreiðsla er
mikilvægur liður í því að setja
þjónustu í fyrsta sæti. Það þýðir að
afgreiðsla mála er sjálfvirk alla leið,
frá því að viðskiptavinur hefur ferlið
þar til allri vinnslu málsins er lokið.

Til þess að afgreiðsla sé sjálfvirk alla
leið eru gögn nýtt á snjallan hátt
til að þjónusta viðskiptavini. Í því
felst að virkja þau verðmæti sem
liggja í gögnum til að skilja þarfir
viðskiptavina og bjóða sérsniðna
þjónustu, vörur og verð.

Með því að gera vöruframboð og
verðlagningu stafræn er mögulegt
að breyta og innleiða nýjar vörur á
augabragði. Þegar ný vara verður
til birtist hún í öllum dreifileiðum
bankans á sjálfvirkan og samræmdan
hátt. 

Hagkvæmt og skilvirkt kerfa-
landslag er undirstaða stafrænnar 
þjónustu og byggir á því að nýta 
tækninýjungar til að þróa lausnir á 
skilvirkan, hraðan og hagkvæman 
hátt.

Sveigjanlegar vörur 
og verðlagning fyrir 
viðskiptavini 
Íslandsbanki lagði að baki mikilvæga áfanga á 
árinu 2021 við að framfylgja stafrænni stefnu sinni. 
Stafræna stefnan er vegvísir við stafræna vöruþróun 
og innleiðingu tækninýjunga. Stefnan byggir á fimm 
meginstoðum þar sem bankinn tengist viðskiptavinum 
og samstarfsaðilum með stafrænum lausnum, greinir 
þarfir þeirra og veitir þeim hnökralausa bankaþjónustu.  

Sveigjanlegar vörur og verðlagning fyrir viðskiptavini
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Ein helsta nýjungin við að innleiða stafrænu 
aðgerðaáætlunina er þróun stafrænnar sölupípu. Sú 
nýjung mun gera bankanum kleift að sinna söluferlinu 
stafrænt frá upphafi til enda og leggja grunn að frekari 
þróun vöruframboðs til viðskiptavina. Þar að auki 
hefur vinna  við að hagnýtingu gagna til að greina 
þarfir viðskiptavina og bjóða sérsniðna þjónustu, 
gengið vel og mun verða samþætt stafrænni sölupípu.  

Vörudrifið skipulag Íslandsbanka hefur auðveldað 
enn frekar hraðari þróun stafrænna lausna fyrir 
viðskiptavini, en þar er markmiðið að vera fremst í 
flokki þegar kemur að þjónustu. Nú geta viðskiptavinir 
átt viðskipti með sjóði stafrænt með appi 
Íslandsbanka og séð hver staðan á verðbréfasafninu 
þeirra er.  

Til samræmis við áherslu okkar á sjálfbærni höfum 
við einnig bætt við kolefnisreiknivél í appið, þar sem 
viðskiptavinir geta áætlað kolefnisfótspor sitt miðað 
við útgjöldin. 

Árs- og sjálfbærniskýrsla 2021

„Stafræn bankaþjónusta er nú orðin viðtekin, en áskorun 
framtíðarinnar felst í því að skapa sameiginlega umgjörð 
sem brúar bilið á milli hefðbundinna rafrænna viðskipta og 
bankaþjónustu. Árið 2021 fjárfesti Íslandsbanki í samþættri 
stafrænni sölupípu sem mun veita aðgang að söluferlum 
fyrir vörur bankans og ytri samstarfsaðila frá upphafi til 
enda. Þannig verður tryggt að bankinn verði tilbúinn 
að nýta öll tækifæri sem bjóðast við innleiðingu PSD2 
tilskipunarinnar um greiðsluþjónustu. Þar að auki hefur 
áherslan 2021 á endurnýjun lánakerfis  og áframhaldandi 
vegferð okkar við hagnýtingu gagna, skapað okkur 
grundvöll fyrir sérsniðna þjónustu og vöruframboð. . 
Lykilatriði í aðgreiningu á íslenskum markaði er aðgangur 
að hæfileikum til að nýta til fulls þau tækifæri sem 
fjárfesting okkar í tækni á undanförnum árum felur í sér.  
Stofnun tækniþróunarseturs Íslandsbanka er ákveðið skref 
til að skapa tækniteymi á heimsmælikvarða.” 

Sameinaðir söluferlar fela í sér tækifæri 
fyrir vöxt í framtíðinni 

Riaan Dreyer
Framkvæmdastjóri Upplýsingatækni

Vörumiðuð þróun á föstum grunni 
Íslandsbanki hefur fjárfest í tæknilegum innviðum 
sínum á undanförnum árum og þannig gert 
bankanum kleift að leggja enn meiri áherslu á að 
þróa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini. Tæknivinnu við 
uppsetningu nýja lánakerfisins lauk 2021 og flutningi 
gagna yfir í það lýkur á fyrsta ársfjórðungi 2022. 
Nýja kerfið mun auka skilvirkni og efla enn frekar 
stafræna þjónustu við viðskiptavini.  Að þeim áfanga 
loknum hefur Íslandsbanki lokið við að uppfæra alla 
kjarnainnviði starfseminnar og þannig gert bankann 
enn skilvirkari sem stafrænan þjón viðskiptavina og 
samstarfsaðila.  

Á árinu 2021 lagði bankinn áherslu á að auka sjálfvirkni 
innri ferla við hugbúnaðarþróun, stytta afhendingar-
tíma og efla öryggi í rekstri. Við höfum haldið áfram 
að innleiða tækniumhverfi þar sem þróaðir eru 
innviðir og skýjalausnir með nýjustu tækni. Við höfum 
undirbúið bankann fyrir velgengni í samkeppninni um 
stafrænar lausnir í bankaþjónustu í opnu vistkerfi.  

Sveigjanlegar vörur og verðlagning fyrir viðskiptaviniStyrkir innviðir sem byggja á fagmennsku

Vöruteymi Íslandsbanka byggja á samvinnu upplýsingatækni og viðskiptaeininga

Dagleg bankaviðskipti 

Dreifileiðir   

Markaðs- og verðbréfalausnir

Samstæðulausnir

Upplýsingastýring og fjármálalausnir 

 Útlán
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• Stafræn sölupípa var kynnt til sögunnar og virkjuð fyrir fyrstu vörurnar, kort og reikninga. 
Innan þeirrar lausnar verða söluferlar stafrænir frá upphafi til enda, ásamt samþættu 
framboði ytri samstarfsaðila.  

  

• Innleitt hefur verið nýtt lánakerfi sem er lokaskrefið 
í uppfærslu allra kjarnainnviða bankans.  

• Kynnt var til sögunnar lausn þar sem viðskiptavinir 
geta átt viðskipti með sjóði Íslandssjóða í appi 
Íslandsbanka.  

• Viðskiptavinir geta nú notað appið til að áætla 
kolefnisfótspor sitt á grundvelli útgjalda sinna. 

• Með tilkynningum í appinu er auðvelt að beina 
viðeigandi upplýsingum til viðskiptavina. 

• SmartID, sem er ný kynslóð stafrænna skilríkja, var kynnt 
til sögunnar.

• Með einni innritun geta viðskiptavinir fært sig 
hnökralaust á milli dreifileiða.

• Nú er Íslandsbankaappið aðgengilegt á ensku.

• Tekin var í notkun ný lánareiknivél.

Meiriháttar stafræn þróun 

Fjölbreytt teymi 
sem vinnur 
að framvindu 
stafrænu 
aðgerða-
áætlunarinnar  

Tækniþróunarsetur Íslandsbanka var stofnað 
í Varsjá og fyrsta starfsfólk teymisins var ráðið 
í lok árs. Setrið í Varsjá mun vinna náið með 
hugbúnaðarþróunarteymi bankans en stofnun 
setursins er stórt skref í átt að frekari þróun lausna 
með reynslumiklu og hæfileikaríku teymi .  

Íslandsbanki opnaði tækniþróunar-
setur í Póllandi með það að markmiði 
að mynda kröftugt og fjölbreytt teymi 
hugbúnaðarþróunar sem vinnur að 
framgangi stafrænu aðgerðaáætlunar 
bankans. 

>80%
>99%

>30%hugbúnaðar er afhentur 
með sjálfvirkum ferlum 

lánaumsókna eru 
stafrænar

Fjöldi notenda 
Fríðu, fríðindakerfis 
Íslandsbanka, hefur 
þrefaldast  

Metfjöldi rafrænna 
vörslureikninga 
stofnaðir 

allrar sölu í sjóðum 
fara í gegnum 
Íslandsbankaappið
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Áhættustýring 
Varfærið mat á áhættu og skynsamleg verðlagning hennar eru lykilþættir í 
rekstri Íslandsbanka. Skilvirk umgjörð áhættumats og innra eftirlits leggur 
grunn að áhættu- og eiginfjárstýringu bankans. Umgjörðin er skipulögð í 
þremur varnarlínum, með það að markmiði að ákvarðanir um áhættutöku 
séu vel ígrundaðar og að áhættuvitund í bankanum sé sterk. 

Árs- og sjálfbærniskýrsla 2021

„Íslandsbanki býr að langri hefð í fjármögnun 
íslenskra heimila og fyrirtækja. Útlánaáhætta 
er ríkjandi áhættuþáttur í starfsemi bankans og 
vegur um 90% af áhættugrunni. Því er lögð sérstök 
rækt við útlánamenningu bankans með því að 
draga lærdóm af reynslunni, með sterkum og 
áhættumeðvituðum tóni að ofan, með ótvíræðum 
útlánaheimildum og umgjörð ákvarðanatöku þar 
sem ólíkum sjónarmiðum og opnum samskiptum 
er fagnað. 

Aðferðir áhættustýringar eru í stöðugri þróun 
til mæta breytingum í rekstrarumhverfi og til að 
nýta nýja möguleika sem skapast með bættri 
tækni. Íslandsbanki er vel í stakk búinn til að hafa 
eftirlit með og stýra bæði hefðbundnum og nýjum 
áhættum.“ 

Eldmóður í áhættustýringu 

Guðmundur Kristinn Birgisson
Framkvæmdastjóri Áhættustýringar

Áhættustýring Styrkir innviðir sem byggja á fagmennsku

Meðal starfsmanna Íslandsbanka ríkir sterk 
áhættuvitund þar sem áherslan er á gegnsæi, opin 
samskipti, skýra ábyrgð, viðbrögð og virðingu fyrir 
áhættu. Allar viðskiptaákvarðanir og áhætta sem 
af þeim leiðir eru í höndum viðskiptaeininga og 
lúta vel skilgreindu rýni- og eftirlitsferli. Umboð 
til ákvarðana fer eftir umfangi og flækjustigi 
undirliggjandi áhættu. 

Fjármögnun bankans er fjölbreytt og styrk umgjörð 
eiginfjárstýringar byggir á staðalaðferð evrópskra 
eiginfjárreglna. Í árslok var eiginfjárhlutfall bankans 
25,3%, sem er 7,5 prósentustigum yfir kröfu 
eftirlitsaðila. Markmið Íslandsbanka er að viðhalda 
stjórnendaauka sem er 0,5–2,0 prósentustigum 
yfir ytri kröfum til að mæta væntum og óvæntum 
sveiflum í áhættugrunni og afkomu.  

Bankinn er því vel í stakk búinn að mæta áfram-
haldandi efnahagslegri óvissu sem stafað gæti af 
heimsfaraldri COVID-19 og hefur fjárhagslegan 
styrk til að veita veitt viðskiptavinum sínum 
þá þjónustu sem þarf til að lágmarka varanleg Áhættuskýrsla

Viðbótarupplýsingar 
samkvæmt 3. stoð

Áhættustýring og innra eftirlit 

Eiginfjárstýring 

Útlánaáhætta 

Markaðsáhætta 

Lausafjáráhætta 

Rekstraráhætta 

Sjálfbærniáhætta 

Áhættuskýrsla Íslandsbanka 
veitir ítarlegar upplýsingar um 
áhættustýringu og áhættusnið 
bankans og hvernig það tengist 
mati á eiginfjár- og lausafjárþörf. 

Í samræmi við ytri kröfur eru 
með áhættuskýrslunni birtar 
upplýsingar í stöðluðum 
töflum og sniðmátum, 
nefndar viðbótarupplýsingar 
samkvæmt 3. stoð, en þær 
fylgja með sem Excel-skrá á 
vefsetri bankans.  

Fjallað er ítarlega um alla helstu áhættuþætti í sérstakri áhættuskýrslu 
(e. Pillar 3 Report) 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Pillar3Report2021.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/raw/upload/documents/AdditionalPillar3Disclosure2021FY.xlsx
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áhrif faraldursins á heimili og fyrirtæki. Enn fremur 
er bankinn vel undirbúinn fyrir fyrirséða hækkun 
sveiflujöfnunarauka. 

Áhættusnið 
Útlánaáhætta er ríkjandi áhættuþáttur í starfsemi 
Íslandsbanka enda nemur hún um 90% af 
áhættugrunni bankans. Útlánaáhætta er áhættan 
sem stafar af því að viðskiptavinir standi mögulega 
ekki við sinn hluta af samningi, svo sem að 
endurgreiða ekki lán á réttum tíma. Markmið stýringar 
útlánaáhættu er að ná viðunandi jafnvægi á milli 
áhættu og tekna og að lágmarka neikvæð áhrif á 
heildarafkomu bankans. Stefna bankans varðandi 
útlánaáhættu er varfærin og sem hefur skilað sér í vel 
dreifðu og vel tryggðu lánasafni. Innan bankans hefur 
til langs tíma ríkt varkárni í áhættutöku. Nú er unnið 
að því að auka vægi stafrænna lausna í vörum og 
þjónustu bankans og þar með að lánaákvarðanir verði 

í auknum mæli gagnadrifnar, sem mun leiða til enn 
betri áhættusýringar.  

COVID-19 heimsfaraldurinn hefur leitt til aukinnar 
útlánaáhættu í lánasafni bankans og hefur umlíðun 
til viðskiptavina í ferðaþjónustu aukist, en aukin 
framlög í virðisrýrnunarsjóð endurspegla þá óvissu 
sem framundan er. Hlutfall lána með verulega aukna 
útlánaáhættu lækkaði úr 15,6% í 9,6% á árinu 2021 
og hlutfall lána með laskað lánshæfi lækkaði úr 2,9% 
í 2,0%.  

Bankinn hefur aukið eftirlit með áhættu tengdri 
upplýsinga- og rekstraröryggi í faraldrinum vegna 
þess að hættan á netöryggisógnum hefur aukist. 
Varnir bankans gegn slíkum atburðum hafa reynst 
skilvirkar en bankinn leitar stöðugt leiða til að styrkja 
þær varnir frekar. 

The first line of 
defence is the owner 
of all risks and is 
responsible for day-to-
day management of 
their risk 

The second line of 
defence is responsible 
for maintaining an 
efficient internal 
framework to facilitate 
adequate control of 
risks, prudent conduct 
of business, reliability 
of financial and non-
financial information 
reported or disclosed, 
as well as compliance 
with relevant 
laws, regulations, 
supervisory 
requirements and the 
Bank’s internal policies 
and procedures 

The third line of 
defence provides 
independent assurance 
of the effectiveness 
and completeness of 
the internal control 
framework, including 
both the first and the 
second line of defence 

Sjálfbærniáhætta 
Nýjasta viðbótin við umgjörð áhættustýringar 
er sjálfbærniáhætta sem stýrt er í samræmi við 
sjálfbærnistefnu og áhættuvilja. Sjálfbærniáhætta 
stafar af hættunni á að verða fyrir neikvæðum 
ytri áhrifum umhverfis- og félagslegra þátta og 
stjórnunarhátta (UFS-þættir). Til þeirra þátta teljast til 
dæmis loftslagsbreytingar, líffræðilegur fjölbreytileiki, 
spilling, mannréttindi, aðstæður á vinnumarkaði, 
persónuvernd og viðskiptasiðferði.  

Á árinu 2021 hélt bankinn áfram að þróa aðferðir sínar 
við að greina og stýra sjálfbærniáhættu. Þar ber helst 
að nefna innleiðingu UFS- áhættumats fyrir fyrirtæki 
í viðskiptum við bankann, aðild að Science Based 
Targets samstarfinu (SBTi) og að ljúka við mælingu á 
fjármagnaðri losun gróðurhúsalofttegunda. 

Stjórn

Fyrsta varnarlína Önnur varnarlína Þriðja varnarlína

Stjórnarhátta- og 
mannauðsnefnd 

Áhættunefnd stjórnar Endurskoðunarnefnd

Viðskiptaeiningar 
Stoðeiningar

Áhættustýring 
Regluvarsla

Innri endurskoðun

Bankastjóri

Efnahags-
nefnd

 Yfirlánanefnd
 

Fjárfestingaráð
 

Rekstarar- og 
öryggisnefnd 

Sjálfbærni-
nefnd

Framkvæmdastjórn Áhættustefnunefnd Fyrsta varnarlína er eigandi allrar áhættu og þar liggur ábyrgð á daglegri 

stýringu áhættu 

Önnur varnarlína ber ábyrgð á að viðhalda skilvirkri innri umgjörð til að stuðla 

að fullnægjandi eftirliti með áhættu, varfærnum viðskiptaháttum, áreiðanlegri 

upplýsingagjöf, ásamt því að tryggja hlítni við lög, reglugerðir og kröfur 

eftirlitsaðila sem og við innri stefnur og verklagsreglur 

Þriðja varnarlína veitir óháða staðfestingu þess að eftirlitsumgjörð í fyrstu og 

annarri varnarlínu sé skilvirk og viðeigandi

Styrkir innviðir sem byggja á fagmennsku Áhættustýring 

Hinar þrjár varnarlínur
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Afhending Kuðungsins, umhverfisviðurkenningar 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins árið 2021, fyrir 

framúrskarandi starf að umhverfismálum .

Rekstur Íslandsbanka skal vera til fyrirmyndar þegar 
kemur að

Umhverfismálum

Ábyrgar lánveitingar

Ábyrgar fjárfestingar

Ábyrg innkaup

Styrkir og nýsköpun

Félagslegum þáttum

Stjórnarháttum

Við viljum vera hreyfiafl umfram okkar eiginn 
rekstur og taka þátt í viðskiptum sem hvetja 
aðra til aukinnar sjálfbærni

Sjálfbærnistefna Íslandsbanka

Íslandsbanki sem 
fyrirmynd og hreyfiafl

Nýlegar viðurkenningar í tengslum við 
sjálfbærni 
• Hæsta einkunn sem gefin hefur verið í 

sjálfbærniáhættumati Reitunar frá upphafi 
• Kuðungurinn, umhverfisviðurkenning 

umhverfis- og auðlindaráðuneytisins 
árið 2021, fyrir framúrskarandi starf að 
umhverfismálum 

• Þekkingarverðlaun FVH árið 2020 fyrir 
afburða árangur á sviði sjálfbærni 

• Fyrsti íslenski bankinn sem setur sér 
markmið að ná fullu kolefnishlutleysi fyrir 
árið 2040 

• Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum 
stjórnarháttum frá árinu 2014 

• Handhafi Jafnvægisvogar FKA frá árinu 2018

Samtal við hagsmunaaðila og samstarf  
Þátttaka í innlendu og alþjóðlegu samstarfi er lykillinn 
að því að ná sem mestum árangri. Íslandsbanki hefur 
í gegnum tíðina álitið það mikilvægt að taka þátt 
í alþjóðlegum skuldbindingum sem og styðja við 
innlendan samstarfsvettvang á sviði sjálfbærni.  Það 
er sérstaklega mikilvægt fyrir bankann að vera hluti 
af alþjóðlegu samstarfi eins Viðmiðum Sameinuðu 
þjóðanna um ábyrga bankastarfsemi (UN PRB), 
Samtökum norrænna forstjóra um sjálfbæra framtíð 
og nú síðast að vera einn stofnenda alþjóðlegs 
samstarfs banka um kolefnishlutleysi (Net-Zero 
Banking Alliance). Sem eitt af stærstu fyrirtækjum 
landsins teljum við einnig mikilvægt að leggja okkar 
af mörkum innanlands, til dæmis með virkir þátttöku 
í Festu – miðstöð um samfélagsábyrgð og sjálfbærni, 
IcelandSif og Grænni byggð, svo dæmi séu nefnd. 

Íslandsbanki er viðurkenndur leiðtogi í sjálfbærni á Íslandi, eins og 
endurspeglast í sjálfbærniáhættumati Reitunar á bankanum, skoðana-
könnunum og viðurkenningum á sviði sjálfbærni. Íslandsbanki hefur 
einsett sér að styðja metnaðarfull loftlagsmarkmið Íslands og markmið 
Parísarsáttmálans. Í þeim anda tilkynnti bankinn í apríl 2021 að hann stefndi 
að fullu kolefnishlutleysi lána- og eignasafns bankans fyrir árið 2040 til 
viðbótar við að rekstur bankans verði áfram kolefnishlutlaus eins og hann 
hefur verið frá 2019. 

Sjálfbær Íslandsbanki

Samstarf á sviði sjálfbærni 

https://www.islandsbanki.is/is/vara/bankinn/sjalfbaerni-samstarfsadilar-isl
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20%
20

27
46%

34%
50% græn lán

34% blá lán

16% samfélagsleg lán

Kolefnisspor af rekstri 
bankans lækkaði um

58 ma.kr. útistandandi af 
sjálfbærum lánum í lok árs 
2021, þar af: 

milli áranna 2020 og 
2021 (ef frá eru taldir 
losunarvaldar sem 
mældir voru í fyrsta sinn 
á árinu 2021)  

fundir með birgjum 
til að ræða árangur í 
sjálfbærni

sjálfbærnitengdir 
fræðslufundir haldnir 
innan bankans 

Kolefnisreiknivél var 
opnuð í appi  Íslandsbanka, 
græn húsnæðislán 
voru kynnt til leiks og 
Fyrirtækjaráðgjöf bankans 
leiddi fyrstu útgáfu blárra 
skuldabréfa á Íslandi 

birgja hafa formlega 
vottað að þeir fylgi 
siðareglum birgja  

af útlánaáhættu hefur 
verið metin með tilliti 
til UFS áhættu (að 
undanskildum lánum 
til einstaklinga og lítilla 
fyrirtækja sem ekki er 
stefnt að því að meta)  

35
Frumkvöðlasjóður 
Íslandsbanka veitir

í 12 nýsköpunarverkefni 
tengd sjálfbærni

Helstu 
sjálfbærni-
áfangar á 
árinu 2021
Bankinn hefur sett sér markmið 
til skamms og meðallangs tíma 
með skýra vísun í UFS viðmið 
og heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna um sjálfbæra þróun. 
Samhent átak þvert á bankann 
er lykillinn að því að ná þessum 
metnaðarfullu markmiðum.  

~360x

Fyrsta mat á 
fjármögnuðum útblæstri 
fór fram á árinu í samræmi 
við PCAF staðalinn 
niðurstöðurnar sýna að 
fjármagnaður útblástur er

útblástur af rekstri 
bankans árið 2020 

milljónum 
króna
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Áhrifagreining Íslandsbanka

Áhrifagreining Íslandsbanka 2021

Aðferðir við greiningu helstu áhrifasviða  
Íslandsbanki notaði greiningarverkfærið SÞ Portfolio 
Impact Analysis Tool for Banks (2. útgáfa,uppfærð 
16. júní 2021) til að meta jákvæð og neikvæð áhrif 
af starfsemi bankans, vörum og þjónustu. Við 
greininguna var stuðst við aðferðafræði verkfærisins 
án þess að nota verkfærið sjálft. 

Í hnotskurn er í greiningunni litið á A) grunnrekstur 
bankans og umfang starfsemi og B) mikilvægustu 
áskoranir og forgangsatriði í tengslum við sjálfbæra 
þróun á Íslandi. Byggt á samsetningu þessara tveggja 
hluta greiningarinnar er fundið út hvaða áhrifasvið 
hafi forgang. 

Grunnrekstur Íslandsbanka og umfang starfsemi  
Íslandsbanki er alþjóðlegur banki og leiðandi í 
fjármálaþjónustu á Íslandi. Meðal vara og þjónustu 
eru sparnaður, lánveitingar, greiðsluþjónusta og 
fjárfestingabankaþjónusta. Bankinn á dótturfélag 
sem leggur áherslu á eignastýringu. 

Bankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum og er 
með 25-40% markaðshlutdeild helstu þjónustuþátta 
sem bankinn býður innanlands. Stærsti hluti lánasafns 
bankans er til einstaklinga (48%), svo verslun og 
þjónusta (15%), sjávarútvegur (11%), fasteignir (10%) 
og iðnaður og flutningar (8%) miðað við 4. ársfjórðung 

2021. Af útlánum bankans til einstaklinga eru 88% 
húsnæðislán. Ennfremur er Íslandsbanki með 
37% markaðshlutdeild meðal lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja á Íslandi. 

Mikilvægustu verkefni og forgangsmál í tengslum 
við sjálfbæra þróun  
Við mat á mikilvægustu verkefnum og forgangs-
málum á Íslandi var farið yfir ýmsar skýrslur og 
greiningar, þar á meðal eftirfarandi lykilheimildir: 

• Mælaborð um stöðu Íslands gagnvart 
heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna 

• Aðgerðaáætlun Íslands í loftslagsmálum  
• Mælingar á losun gróðurhúsalofttegunda           

á Íslandi 2020 
• Loftslagsvegvísir atvinnulífsins 
• Aðgerðaráætlun um skref í átt að 

hringrásarhagkerfi  
• Þingsályktun um framkvæmdaáætlun í 

jafnréttismálum 

• Jafnvægisvog FKA 

Ennfremur var á árinu fundað og rætt við ýmsa 
hagsmunaaðila, þeirra á meðal Festu – miðstöð um 
sjálfbærni, Orkustofnun, Græna byggð, Grænvang og 

UN Women Ísland. 

Sjálfbær Íslandsbanki

Fyrir þá sem undirritað hafa meginreglur SÞ um ábyrga bankastarfsemi er 
fyrsta skrefið í innleiðingu meginreglnanna að framkvæma áhrifagreiningu 
og bera þannig kennsl á helstu áhrif sem vörur og þjónustur bankans hafa á 
samfélög, hagkerfi og það umhverfi sem bankinn starfar í. 

https://www.unepfi.org/positive-impact/unep-fi-impact-analysis-tools/portfolio-impact-tool/
https://www.unepfi.org/positive-impact/unep-fi-impact-analysis-tools/portfolio-impact-tool/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/09/07/Maelabord-um-stodu-Islands-gagnvart-heimsmarkmidum-Sameinudu-thjodanna/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/09/07/Maelabord-um-stodu-Islands-gagnvart-heimsmarkmidum-Sameinudu-thjodanna/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/umhverfi-og-natturuvernd/loftslagsmal/adgerdaaaetlun-i-loftslagsmalum/
http://umhverfisstofnun.is/umhverfisstofnun/frettir/stok-frett/2021/07/06/Samdrattur-i-losun-grodurhusalofttegunda-a-arinu-2020-/
http://umhverfisstofnun.is/umhverfisstofnun/frettir/stok-frett/2021/07/06/Samdrattur-i-losun-grodurhusalofttegunda-a-arinu-2020-/
https://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/ISL-BKL-A4-loftslagsaetlun_atvinnulifsins-Spreads-0621-FINAL.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Stefna%20um%20me%C3%B0h%C3%B6ndlun%20%C3%BArgangs%202021-2032%20090621.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Stefna%20um%20me%C3%B0h%C3%B6ndlun%20%C3%BArgangs%202021-2032%20090621.pdf
https://www.government.is/library/01-Ministries/Prime-Ministrers-Office/Gender%20Equality%20Action%20Programme%20for%20the%20period%20of%2020202023.pdf
https://www.government.is/library/01-Ministries/Prime-Ministrers-Office/Gender%20Equality%20Action%20Programme%20for%20the%20period%20of%2020202023.pdf
https://fka.is/verkefni/jafnvaegisvogin/


Árs- og sjálfbærniskýrsla 2021

40

Frá árinu 2019 hefur mikilvægt hlutverk banka að 
styðja við hnattræn umskipti í kolefnishlutleysi 
orðið æ augljósara. Ein birtingarmynd þess er að 
bankar komu á fót alþjóðlegu samstarfi banka um 
kolefnishlutleysi (Net-Zero Banking Alliance) sem 
SÞ höfðu forgöngu um  í apríl 2021. Þar eru fulltrúar 
rúmlega 40% eigna banka í heiminum þátttakendur 
í samstarfinu. Á sama tíma hefur meiri áhersla verið 
lögð á kynjajafnrétti í samhengi við vöruframboð 
banka frekar en horfa eingöngu á kynjajafnrétti 
meðal starfsfólks. Þessi tvö áhrifasvið verða aðal 
viðfangsefni hjá Íslandsbanka á árinu 2022 og koma 
fram í sjálfbærnimarkmiðum ársins.  

Önnur áhrifasvið sem greiningin benti til þess að væri 
einnig mikilvægt fyrir Íslandsbanka að huga að voru 
líffræðilegur fjölbreytileiki og vistkerfi (einkum líf 
í vatni í ljósi þess að hátt hlutfall lánasafns bankans 
tengist sjávarútvegi) og auðlindanýting/öryggi. 
Eftir því sem fleiri gögn og greining þessara málefna 
verða tiltæk á Íslandi gæti áhersla á þau aukist. Tekið 
er á öllum þessum fjórum áhrifasviðum í sjálfbærum 
fjármálaramma sem Íslandsbanki birti 2020. 

Þegar allt er saman tekið eru tvö efstu tvö áhrifasviðin sem koma út úr 
greiningunni  loftslagsbreytingar og jafnrétti kynjanna. Þessi svið voru þá 
þegar tvö af fjórum heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra þróun sem fengu 
forgang eftir greiningu og samtöl við ýmsa hagsmunaaðila bankans 2019.  

Niðurstaða áhrifagreiningar 
Íslandsbanka 2021 

Samkvæmt greiningunni og samtölum við 
hagsmunaaðila eru þau verkefni og forgangsmál 
sem mestu máli skipta eftirfarandi: 
 
Loftslag
Heiminum stafar mest ógn af loftslagsbreytingum 
og ekkert er mikilvægara en að bregðast við því. 
Ísland er þar ekki undanskilið. Ísland hefur sett sér 
metnaðarfull markmið til að ná kolefnishlutleysi fyrir 
árið 2040 og að árið 2030 verði búið að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda um 40%. Til þess þarf 
sameiginlegt átak hins opinbera og einkageirans.

Meðhöndlun úrgangs/auðlindanýting
Eitt af þremur heimsmarkmiðum SÞ þar sem Ísland 
kemur illa út er 12.5: Minnka úrgang verulega. 
Hlutfall endurvinnslu á landsvísu er ekki talið 
ásættanlegt og framkvæmdaáætlun umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins um hringrásarhagkerfið frá því í 
júní 2021 inniheldur fjölmargar tillögur til úrbóta.

Líffræðileg fjölbreytni/vistkerfi
Heilbrigt haf og stöndugir fiskistofnar eru lykilatriði 
þegar kemur að hagsæld Íslands í framtíðinni. Ábyrg 
fiskveiðistjórnun, nýsköpun og betri nýting eru lóð 
á vogarskál meiri sjálfbærni í hafinu, heilbrigðari 
fiskistofna og líffræðilegrar fjölbreytni. Eitt af þremur 
heimsmarkmiðum SÞ þar sem mikil tækifæri til úrbóta 
eru á Íslandi er 14.1: Draga úr mengun hafsins.

Fjölbreytileiki og þátttaka allra (þar með talið 
jafnrétti kynjanna)
Þrátt fyrir jafnréttislög og kynjakvóta í stjórnum er 
verulegt svigrúm til að gera betur í jafnréttismálum 
á Íslandi. Hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja 
á Íslandi er 27% og konur eru 23% forstjóra og 
stjórnenda samkvæmt Jafnvægisvog Félags kvenna 
í atvinnurekstri. Aukningin hefur aðeins verið 2-3 
prósentustig undanfarinn áratug.

Sjálfbær Íslandsbanki



Árs- og sjálfbærniskýrsla 2021

41

Sjálfbærar eignir jukust um 134% á árinu 2021 og námu 58 milljörðum króna í 
lok árs samanborið við útistandandi sjálfbæra fjármögnun bankans upp á 51 
milljarða króna á sama tíma. Í lok árs höfðu verið veitt lán í 11 flokkum af 18 sem 
skilgreindir eru í sjálfbærum fjármálaramma bankans en í lok árs 2020 höfðu 
lán verið veitt í 7 flokkum. Mestur var vöxturinn í sjálfbært vottuðum fiskveiðum 
sem nú eru  um 34% af heildarstöðu sjálfbærra útlána. Græn útlán voru 50% af 
heildinni og 16% voru samfélagsleg útlán. Eitt af sjálfbærnimarkmiðum bankans 
sem samþykkt hafa verið af stjórn er að lána 40 milljarða króna til viðbótar í 
sjálfbær lán fyrir árslok 2022 en þar með verður hlutfall sjálfbærra lána í lánasafni 
bankans komið í námunda við 15%. 

Sjálfbær útlán meira 
en tvöfaldast milli ára

Sjálfbær útlán meira en tvöfaldast milli ára

Sjálfbærar eignir og fjármögnun í lok árs 2021
ma. kr.

1 Önnur græn lán ná til lána í tengslum við verkefni sem styðja við sjálfbærni og 
líffræðilegan fjölbreytileika auk sjálfbærrar sorphirðu. Önnur samfélagsleg lán 
ná til lána í tengslum við félagslegt húsnæði og menntun.

Skipting sjálfbærra eigna eftir flokkum í sjálfbærum fjármálaramma í lok árs 
20211 

 

Sjálfbærar eignir í árslok 2021, skipt eftir ári sem lánveiting fór fram2 
 

Sjálfbær Íslandsbanki
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20202019

Aðrar 
samfélagslegar 
eignir

25%

26%
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36%

Samfélagsleg lán

Blá lán

Græn lán

Græn lán
(ISLA GB 25 1126)

Sjálfbær skuldabréf
(EUR 300m ' 23)Sjálfbærar eignir 

31.12.2020
Sjálfbærar eignir
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sjálfbærar skuldir 
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+134%
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Grænar byggingar

Aðrar samfélagslegar eignir

Stuðningur ríkis við
 lítil og meðalstór fyrirtæki 
vegna COVID-19

Jafnrétti, fjölbreytileiki 
og þátttaka allra

Sjálfbærar 
fiskveiðar 
og vinnsla

Endurnýjanleg orka

Orkuskipti í samgöngum

Sjálfbær upplýsingatækni

Aðrar grænar eignir

17%

11%

11%

9%

34%

9%
6%

1%

3%

58 ma. kr. 58 ma. kr.
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Umhverfismál
2021

U1 Losun gróðurhúsalofttegunda U3 Orkunotkun

U5 Samsetning orku

U2 & U4 Losunarkræfni gróðurhúsa-
lofttegunda og orkukræfni

U6 Vatnsnotkun

Losunarkræfni starfsmanna
987 kgCO₂í/stöðugildi

Losunarkræfni veltu
15 kgCO2í/milljón ISK

Orkukræfni á fermetra 372 kWh/m²

Orkukræfni á rúmmetra 105 kWh/m³

Kolefnisspor af rekstri 

tC
O

2í

2021 án nýrra 
losunarvalda

2021 nýir 
losunarvaldar 

meðtaldir

(nýtt 2021)
Með nýjum losunarvöldum er átt við losunarvalda sem 
mældir voru í fyrsta sinn í umhverfisuppgjöri ársins 2021.

2019 2020

Umfang 1 Umfang 2 Umfang 3 Umfang3

273

341836

339
273

57
54

62 67 57
78 69 54

-20%

724

976

475

383

-17% 

-17% 

20
19

20
20

20
21

2,0

2,0

2,1

6,6

5,2

4,0

8,9

7,5

6,3

0,3

0,3

0,2

Jarðefnaeldsneyti (bein orkunotkun) 

Rafmagn (óbein orkunotkun)

Hiti (óbein orkunotkun)

-51% 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Hlutfall af heildarorkunotkun (6,3 MWst)

96%

4%

Endurnýjanleg orka

Jarðefnaeldsneyti

2019 2020 2021

Heitt vatn Kalt vatn

81.488 87.299 89.701

89.711 68.281
114.487

195.975
177.011

157.982
-10% 

-11% 

m
3

U7 Vatnsnotkun

Slík stefna er í vinnslu í kjölfar ítarlegrar úttektar á 
sorphirðu hjá bankanum sem fór fram á árinu.  

Sjá sjálfbærnistefnu bankans, kafla 2 um umhverfismál. 

Klappir grænar lausnir og MainManager. 

Fylgir bankinn formlegri 
umhverfisstefnu?  

Fylgir bankinn sérstökum úrgangs-, vatns-, 
og/ eða endurvinnslustefnum?  

Notar bankinn viðurkennt 
orkustjórnunarkerfi? 

U9 Loftslagseftirlit/stjórnendur

U10 Mildun loftlagsáhættu

U8 Loftslagseftirlit/stjórn

Hefur stjórn eftirlit með og/eða stjórnar 
loftslagstengdri áhættu? 

Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með 
og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? 

Heildarfjármagn sem árlega er fjárfest í 
loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun 
~70 milljónir króna. 
Fjárfestingar í mildun loftlagsáhættu innihalda rafbíla, 
hleðslustöðvar fyrir rafbíla, ráðgjöf, kolefnisjöfnun, 
aðildargjöld o.fl. 

Eru UFS þættir teknir til greina við þróun á 
nýjum og núverandi vörum?  

Býður fyrirtækið starfsmönnum upp á reglulega 
fræðslu tengda UFS þáttum?  

Hefur fyrirtækið mælt kolefnisspor af lána og 
fjárfestingasafni?  

Hefur stjórn fyrirtækisins samþykkt og birt 
opinberlega markmið um að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda?  

Eru UFS þættir teknir til greina við útlán og 
fjárfestingar?  

Birtir fyrirtækið umfjöllun um sjálfbærni- og 
loftlagsáhættu sem fylgir alþjóðlegum TCFD 
viðmiðum? 

Horft er til sjálfbærniáhættu í vöruþróun.  

Að minnsta kosti 27 fjölbreyttir fræðslufundir voru í boði fyrir 
starfsmenn á árinu, þetta jafngildir viðburði aðra hvora viku 
allt árið um kring. 

Bankinn hefur birt fyrsta mat á fjármögnuðum útblæstri 
fyrir árin 2019 og 2020. Niðurstöður vegna ársins 2021 
liggja fyrir síðar á árinu 2022 þegar umhverfisuppgjör 
fyrirtækjaviðskiptavina liggja fyrir. 

Bankinn stefnir að því að lækka kolefnisspor tengt rekstri 
bankans um 50% frá 2019 til ársins 2024. 

Sjálfbærniáhættustýringu er í auknu mæli beitt sem 
hluta af útlánaferli bankans. Í lok árs 2021 hafði um 34% 
af útlánaáhættu verið metin með tilliti til UFS áhættu (að 
undanskildum lánum til einstaklinga og lítilla fyrirtækja sem 
ekki er stefnt að því að meta)  

Í áhættuskýrslu bankans (Pillar 3 Report) fyrir árið 2021 er 
sérstakur kafli um sjálfbærni- og loftlagsáhættu sem fylgir 
alþjóðlegum TCFD viðmiðum. 

Aðrir mikilvægismælikvarðar út frá atvinnugeira 

Stefnur, reglur 
og verklag

Sjálfbærni-
uppgjör 2021

(MWst)
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Áritun 
endurskoðenda

https://www.islandsbanki.is/is/flokkur/bankinn/stefnur
https://www.islandsbanki.is/is/frett/sjalfbaerniuppgjor-islandsbanka-2021
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Kolefnisspor 
Íslandsbanka

Kolefnisspor Íslandsbanka

Kolefnisspor af lána- og eignasafni er 360 sinnum 
stærra en kolefnisspor af rekstri bankans á árinu 
2020. Þetta jafngildir því að útblástur af rekstri 
bankans sé álíka mikill á einu ári eins og útblástur 
lána- og eignasafns væri á einum degi. Lán sem falla 
undir iðnað og samgöngur ollu 54% af útblæstri 
bankans en voru ekki nema 6% af heildarútlánum. 
Útblástur vegna húsnæðislána var einungis 0,5% af 
heildarútblæstri en nam 37% af heildarútlánum. 

Þar sem útreikningarnir byggja á uppgjörum 
viðskiptavina munu niðurstöður fyrir árið 2021 ekki 
liggja fyrir fyrr en síðar á árinu 2022. 

Vinna er nú þegar hafin við gerð ítarlegrar áætlunar 
sem miðar að kolefnishlutleysi Íslandsbanka 
fyrir árið 2040 en mæling á fjármögnuðum 
útblæstri er mikilvæg varða á þeirri vegferð. 
Eitt af sjálfbærnimarkmiðum ársins 2022 er að 
kynna opinberlega staðfest vísindaleg markmið 
heildarútblásturs til skamms og meðallangstíma. 

Mat á fjármögnuðum útblæstri Íslandsbanka fyrir árin 2019 og 2020 
staðfestir að stærsta tækifæri bankans til þess að vera hreyfiafl til góðra 
verka er í gegnum vöru- og þjónustuframboð – með öðrum orðum að 
valdefla og hvetja viðskiptavini bankans á þeirra sjálfbærnivegferð. 

Flutningur 
og dreifing

FjárfestingarEldsneyti 
og orka

Aðkeyptar vörur 
og þjónusta

Fjárfestingar 
/ tæki

Farartæki 
fyrirtækisins

FYRIRTÆKIÐ VÖRUR OG ÞJÓNUSTA FRÁ FYRIRTÆKINUVÖRUR OG ÞJÓNUSTA TIL FYRIRTÆKISINS

UMFANG 2
óbein áhrif

Vinnuferðir

Starfsmenn 
til og frá vinnu

Leigt húsnæði

Eigin húsnæði

Úrgangur af
framleiðslu

Leigð vörumerki
(e. franchises)

Rafmagn og hiti
 til eigin nota

Flutningur 
og dreifing

Leigðar 
fasteignir

Förgun 
seldrar vöru

Notkun
seldrar vöru

Áframvinnsla
seldrar vöru

UMFANG 3
óbein áhrif

UMFANG 3
óbein áhrif

UMFANG 1
bein áhrif

Yfirlit yfir umfang og losun þvert á virðiskeðjuna 

Heimild: The 
Greenhouse 
Gas Protocol 

Heildarlosun Íslandsbanka á árinu 2020

Sjálfbær Íslandsbanki

Fjármagnaður útblástur 2019-2020

54%

17%

5%

13%

7%

2%
2% 0.3%

98% af heildarlosun kemur frá lánasafni bankans

Kolefnisspor af rekstri bankans samanstendur af 
beinum áhrifum (umfang 1) og óbeinum áhrifum 
(umfang 2 og umfang 3 í tengslum við vörur og 
þjónustu til fyrirtækisins)

Kolefnisspor af lána- og eignasafni 
(fjármagnaður útblástur); einnig kallað 
umfang 3 í tengslum við vörur og þjónustu frá 
fyrirtækinu

Iðnaður og samgöngur 

Sjávarútvegur 

Verslun og þjónusta 

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

Bílalán til einstaklinga 

Önnur lán til viðskiptavina 

Aðrar eignir 

Kolefnisspor af rekstri bankans 

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Islandsbanki_financed_emissions_2020_2019.pdf
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Kolefnishlutleysi í rekstri

Kolefnisspor af rekstri Íslandsbanka hefur verið 
metið og birt frá árinu 2017 samkvæmt aðferðarfræði 
Greenhouse Gas Protocol. Á þessu tímabili hefur 
markvisst átak leitt til verulegrar lækkunar á losun 
sem tengist rekstri bankans. Á sama tíma hefur 
áhersla verið lögð á að taka tillit til fleiri óbeinna 
losunarvalda til þess að ná betur utanum heildarlosun 
bankans. Nýjustu viðbæturnar árið 2021 eru meðal 
annars matvælainnkaup mötuneytis í höfuðstöðvum 
bankans, rafmagnsnotkun gagnavera, óbein losun á 
fyrri stigum vegna eldsneytis- og rafmagnsnotkunar 
og losun vegna framleiðslu bifreiða sem bankinn 
keypti á árinu. 

Sú staðreynd að tveir af fimm stærstu losunarvöldum 
ársins 2021 eru reiknaðir með í fyrsta sinn á árinu 
undirstrikar nauðsyn þess að vera auðmjúk gagnvart 
þeirri staðreynd að sjálfbærni er vegferð og stöðugt 
þarf af vera vilji til þess að læra, endurmeta og bæta.  

Heildarlosun Íslandsbanka frá rekstri var 723 tonn 
koltvísýringsígilda (tCO2í) árið 2021 en mælingin 
nær til töluvert fleiri þátta en árið áður. Heildarlosun í 
tengslum við losunarvalda sem voru mældir bæði árið 
2020 og 2021 lækkaði um 20% milli ára. Samdráttur 
losunar vegna þessara sömu þátta var 60% milli 
áranna 2019 og 2021. 

Kolefnisjöfnun með mótvægisaðgerðum 
Frá árinu 2019 hefur bankinn tryggt að starfsemi 
hans sé kolefnisjöfnuð með mótvægisaðgerðum 
sem jafna fyrir þann hluta sem ekki hefur verið unnt 
að minnka. Íslandsbanki leggur áherslu á fjölbreytt 
verkefni til þess að jafna kolefnisfótspor starfseminnar 
að fullu. Þar er áherslan á vottuð alþjóðleg verkefni, 
en bankinn styður einnig við þjóðhagslega mikilvæg 
verkefni á innlendum vettvangi.  

Íslandsbanki kolefnisjafnaði rekstur bankans 
að fullu með kaupum á 750 vottuðum kolefnis-
jöfnunareiningum (Certified Emission Reduction 
units) í gegnum verkefni Sameinuðu þjóðanna, 
United Nations Carbon offset platform. Því til 
viðbótar studdi Íslandsbanki tvö mikilvæg verkefni 
innanlands á árinu, Carbfix og Votlendissjóðinn. 
Carbfix hefur vakið athygli á heimsvísu fyrir einstaka 
náttúrulega aðferð til þess að fanga og breyta 
koltvísýringi í stein. Meginmarkmið Votlendissjóðsins 
er að endurheimta votlendi og draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, ásamt því að styðja 
við endurheimt lífríkis, fuglalíf og vatnsbúskap í 
veiðiám. Þar sem hvorugt þessara verkefna hafa 
hlotið alþjóðlega vottun eru framlög til þeirra ekki 
talin með sem formleg kolefnisjöfnun rekstrar 
bankans á árinu 2021. 

Bankastarfsemi er ekki orkufrekur iðnaður en bankinn telur það engu 
að síður mikilvægt að vera fyrirmynd og setja sér metnaðarfull markmið 
varðandi mælingu útblásturs, minnkun á kolefnisspori og mótvægisaðgerða. 
Með þessum hætti leggur bankinn sitt af mörkum hvað varðar þá 
hugarfarsbreytingu sem nauðsynleg er til þess að styðja við loftlagsaðgerðir.  

Sjálfbær Íslandsbanki

Ferðir starfsmanna 

til og frá vinnu

20%

35%

9%

8%

8%

20%
Matarinnkaup í 

mötuneyti höfuðstöðva

Aðrir losunarvaldar

Aðkeypt raftæki

Kaup á bifreiðum

Eldsneytisnotkun farartækja 
(bein og óbein áhrif)

31% samdráttur í 
kaupum á eldsneyti 

síðan árið 2019, aðallega 
vegna aukins hlutfalls 

rafmagnsbíla 

Losun í tengslum við 
flugferðir hefur lækkað 

um >85% síðan 2019 
(áætlað er að helmingur 

breytinganna sé 
varanlegur) 

30% samdráttur í losun 
vegna pappírsnotkunar 

og prentunar 
samanborið við 

árið 2020 

Færri ferðir til 
og frá vinnu auk 
umhverfisvænni 
samgöngumáta 

starfsmanna 

Losun í tengslum við 
sorp frá rekstri bankans 
dróst saman um >40% 

milli ára, aðallega 
vegna hækkunar 

endurvinnsluhlutfalls 
úr 59% í 70% 

Svansvottun 
mötuneytis í 

höfuðstöðvum 
og aukin áhersla á 

grænkerafæði 

COVID-19 heimsfaraldurinn hafði veruleg áhrif á losun áranna 
2020 og 2021 en engu að síður hafa ýmsar aðgerðir á árunum 
skilað varanlegum samdrætti í kolefnisspori bankans, til að mynda: 

Fimm stærstu losunarvaldar í rekstri árið 2021 

Áritun endurskoðenda

https://offset.climateneutralnow.org/
https://offset.climateneutralnow.org/
https://www.carbfix.com/
https://www.votlendi.is/
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Virkt samstarf og 
samtal við viðskiptavini  

Virkt samstarf og samtal við viðskiptavini  

Stýring sjálfbærniáhættu 
Stýring sjálfbærniáhættu var á árinu tvinnuð í 
auknum mæli inn í lykilferli bankans við lánveitingar, 
fjárfestingar og vöruþróun. Í árslok var búið að 
meta 34% allrar útlánaáhættu með hliðsjón af 
UFS áhættuþáttum (að undanskildum lánum til 
einstaklinga og lítilla fyrirtækja sem ekki er stefnt 
að því að meta). Öll lán sem falla undir sjálfbæran 
fjármálaramma bankans hafa verið metin og einnig 
sumar af stærstu stöðum bankans. Nú þegar ferlarnir 
og matsaðferðin hafa verið prófuð verður áherslan 
á árinu 2022 á að auka hlutfall útlánaáhættu sem 
hefur verið metin með tilliti til UFS-áhættu. Nánari 
umfjöllun er að finna í áhættuskýrslu bankans fyrir 
árið 2021 en þar er að finna sérstakan kafla um 
sjálfbærni- og loftslagsáhættu sem fylgir alþjóðlegum 
TCFD (e. Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures) viðmiðum. 

Fjármögnun umbreytingarinnar í átt að 
kolefnishlutleysi  
Umbreyting í átt að kolefnishlutleysi mun krefjast 
verulegrar fjárfestingar sem skapar tækifæri fyrir 
banka að styðja fjármögnunarþörf viðskiptavina. 
Frá árslokum 2021 hefur Íslandsbanki veitt 
29 milljarða króna í græn lán sem eru innan 
ramma sjálfbærrar fjármögnunar og gert er ráð 
fyrir verulegri aukningu á árinu 2022. Bankinn 
er ákveðinn í að skapa jákvæða hvata til að flýta 
fyrir fjárfestingu í nauðsynlegri umbreytingu til að 
sporna gegn loftslagsbreytingum. Möguleikinn til 
þess að veita slíkan hvata kemur annars vegar frá 
hagstæðari fjármögnunarkjörum bankans þegar 
gefin eru út sjálfbær skuldabréf og hins vegar frá 
öflugri stýringu sjálfbærniáhættu sem getur haft 
áhrif á útlánaáhættu. Þannig er mögulegt að veita 
hagstæðari vaxtakjör til sjálfbærra verkefna og 
fyrirtækja í viðskiptum hjá bankanum. 

Við höfum ekki tíma til að bíða eftir fullkomnum mælingum áður en við grípum 
til aðgerða til þess að sporna gegn loftlagsbreytingum. Þess vegna höfum við 
nú þegar sett mikla áherslu á að hvetja, fræða og styðja okkar viðskiptavini 
á þeirra sjálfbærnivegferð. Það er mikilvægasta og áhrifaríkasta leiðin fyrir 
bankann að leggja sitt af mörkum í loftlagsbaráttunni. 

Samtal við viðskiptavini 
Sjálfbærni kemur sífellt oftar upp í samtölum við 
fulltrúa fyrirtækja í viðskiptum hjá bankanum. 
Aukinn áhugi á grænum og sjálfbærum 
fjármögnunarmöguleikum er sérstaklega jákvæður 
og hvetjandi. 

Fræðsla um sjálfbærnimál var áberandi á árinu, ekki 
síst tengsl sjálfbærni og hagkvæms atvinnureksturs. 
Um haustið var boðið upp á fróðlegan fund í 
húsakynnum bankans þar sem góður hópur gesta 
ræddi og kynnti hinar ýmsu hliðar sjálfbærni í rekstri. 
Fundurinn bar heitið Smá skref eru stór skref: Þurfa 
fyrirtæki að vera stór til að vera sjálfbær?  

Sjálfbær fjármögnun til fyrirtækja Upptaka frá sjálfbærnifundiÁhættuskýrsla 2021

Sjálfbær Íslandsbanki

https://www.islandsbanki.is/is/vara/fyrirtaeki/sjalfbaer-fjarmognun-til-fyrirtaekja
https://www.islandsbanki.is/is/frett/sma-skref-eru-stor-skref
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Pillar3Report2021.pdf
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Félagslegir
þættir
2021

F1 Launahlutfall forstjóra F3 Starfsmannavelta

F4 Kynjafjölbreytni

F2 Launamunur kynja

F5 Hlutfall tímabundinna starfskrafta

Laun og bónusgreiðslur forstjóra sem hlutfall af 
miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi

Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu 
þínu í skýrslugjöf til yfirvalda?

0
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6
6

2017

6,5

2018

4,5

2019

4,5

2020 2021

5,5

Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall 
af miðgildi heildarlauna kvenna

Árið 2018 hlaut Íslandsbanki jafnlaunavottun
sem gildir í þrjú ár. Launamunur kynjanna miðað 
við sambærileg störf er aðeins 1,1% (vel innan 5% 
viðmiðunarmarka sem vottunaraðili setur) samkvæmt 
viðhaldsúttekt á jafnlaunavottun í nóvember 2020.

Niðurstaða jafnlaunavottunar 0,3%

1,3

Árleg breyting fjölda starfsmanna

Starfsmenn í fullu starfi

Starfsmenn í hlutastarfi

Verktakar og ráðgjafar 

2017 2018 2019 2020 2021

6%
4%

8%

0% 1%3%

8%10% 10%

7%
0%

20%

40%

42%

27%

Hlutfall kvenna í fyrirtækinu

Hlutfall kvenna í byrjenda-
starfi og næsta starfsþrepi 
fyrir ofan

Hlutfall kvenna í stöðu 
yfirmanna og stjórnenda

57%

60%

47%

%

11,7%

8,8% 8,9% 9,8%
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7,0%

F7 Vinnuslysatíðni

F10 Mannréttindi

Hefur fyrirtækið birt og framfylgt vinnu-
verndarstefnu og/eða heildrænni heilsu- 
og öryggisstefnu?

Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn 
barnaþrælkun og nauðungarvinnu?

Ef já, nær stefnan einnig til birgja og 
seljenda?

Heildarfjöldi áverka og banaslysa sem 
hlutfall af heildarfjölda starfsmanna

Hefur fyrirtækið birt og framfylgt 
mannréttindastefnu?

Hefur fyrirtækið ferla fyrir uppljóstranir sem eru vel 
kynntir fyrir starfsmönnum?

Er stjórnendum gefin ábyrgð á siðferðislegri 
markaðssetningu og orðsporsáhættu?

Er til áætlun um mannauðsþróun, sem 
inniheldur markmið um nýliðun, þróun og 
starfsmannaveltu?

Hefur stjórn fyrirtækisins samþykkt og birt 
opinberlega markmið á sviði jafnréttismála?

Er fyrirtækið, og vörur þess, aðgengilegt fyrir 
jaðarhópa, lítil fyrirtæki eða samfélög?Ef já, nær stefnan einnig til birgja og 

seljenda?

Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar 
kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti?

Íslandsbanka er annt um vellíðan starfsmanna og styður 
við heilbrigði með ýmsum hætti í takt við mannauðsstef-
nu bankans. Stefnan fjallar m.a. um mikilvægi hvetjandi 
starfsumhverfis.

Sjálfbærnistefna Íslandsbanka tekur fram að bankinn 
mun ekki eiga viðskipti við aðila sem tengjast á nokkurn 
hátt barna- og nauðungarvinnu.

Bankinn vill ekki eiga viðskipti við aðila sem stunda mann-
réttindabrot, s.s. þrælkun, barnavinnu, mismunun á grundvelli 
kyns, trúar eða kynþáttar eða brot gegn kjarasamningum sbr. 
siðareglur birgja.

Bankinn leggur áherslu á virðingu fyrir mannréttindum 
og að eiga ekki viðskipti sem tengjast við hvers konar 
mannréttindabrot, t.d. mismunun á grundvelli kyns, trúar 
eða kynþáttar, sbr. sjálfbærnistefna.

Öllu starfsfólki bankans stendur til boða úrræði við að koma 
upplýsingum um óviðeigandi háttsemi á framfæri með 
nafnlausum hætti.

Stjórnendur bera ábyrgð á siðferðislegri markaðssetningu og 
orðsporsáhættu og fer fram margvísleg árleg stjórnendaþjálfun.

Bankinn stefnir m.a. að því að hlutfall karla eða kvenna verði 
ekki undir 40% í hverju stjórnendalagi fyrir sig.

Horft er til ýmissa þátta svo sem jafnréttis og aðgengis þar 
sem lögð er áhersla á aðgengi í útibúum og á skrifstofum.

Mannauðsstefna Íslandsbanka leggur áherslu á jöfn 
tækifæri og að vinna markvisst gegn mismunun, 
kynferðislegu áreiti og einelti.

F8 Hnattræn heilsa og öryggi

F6 Aðgerðir gegn mismunun

F9 Barna- og nauðungarvinna

Býður fyrirtækið upp á sjálfbær lán sem styðja 
við félagsleg markmið stjórnvalda?

0

Aðrir mikilvægismælikvarðar út frá atvinnugeira

46

Stefnur, reglur 
og verklag

Sjálfbærni-
uppgjör 2021

Birgjar skulu leggja áherslu á fylgni við lög, reglur og 
alþjóðlega samninga um vernd mannréttinda skv. 
siðareglum birgja.

https://www.islandsbanki.is/is/flokkur/bankinn/stefnur
https://www.islandsbanki.is/is/frett/sjalfbaerniuppgjor-islandsbanka-2021
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Jöfn tækifæri fyrir alla

Áframhaldandi skref í átt að kynjajöfnuði 
Eitt af sjálfbærnimarkmiðum Íslandsbanka er 
að tryggja að hlutfall eins kyns fari ekki yfir 60% í 
stjórnendateymi bankans. Þetta hlutfall er skoðað 
mánaðarlega og haft til hliðsjónar í ráðningum 
stjórnenda og í auglýsingum sem eru ókyngreindar 
sem eykur líkur á að umsóknir berist ekki bara frá einu 
kyni. Þegar valið stendur milli jafn hæfra einstaklinga 
skal ráðið það kyn sem hallar á í einingunni. Gildi 
bankans og samsetning sviðs/deildar eru höfð til 
hliðsjónar við ráðningar og ef gild rök mæla með því 
að ráðinn er einstaklingur af ákveðnu kyni vegna 
hlutlægra þátta sem tengjast starfinu er það heimilt.  

Auk þess að tryggja jöfn hlutföll í stjórnendastöðum 
gerði bankinn aðgerðaáætlun og setti mælanleg 
markmið um fjölgun kvenna í fjárfestingarbanka 
og í upplýsingatækni. Stefnt er að því að hlutfall 
kvenna í fjárfestingarbanka verði 25% og 30% í 
upplýsingatækni. Með það að marki var ráðist var í 
ýmsar aðgerðir, svo sem ráðningar og skerpt var á 
samstarfi við menntastofnanir og fleiri aðila til að auka 
hlut kvenna á þessum sviðum. 

Tekin hafa verið markviss skref sem hafa borið árangur þannig að 
kynjajöfnuður ríkir á stjórnunarstigi. Íslandsbanki telst með bönkum sem eru 
með mestan kynjajöfnuð í heimi og litið er á hann sem fyrirmynd á Íslandi. 

Fjölbreytileiki og þátttaka allra 
Bankinn setti sér það markmið að verða opnari 
vinnustaður sem býður velkomna alla hópa í 
okkar fjölbreytta samfélagi, bæði hvað varðar 
viðskiptavini en ekki síður mögulega starfsmenn. 
Í kjölfar greiningarvinnu fengum við í heimsókn 
forsvarsmenn samtaka frá hópum fólks sem hefur 
mögulega átt erfiðara uppdráttar á vinnumarkaði, 
t.a.m. frá Samtökunum ´78 og ADHD samtökunum 
og frá einstaklingum sem hafa lent í mótstöðu 
eða fordómum vegna þjóðernisuppruna síns eða 
annarra atriða sem hafa mögulega jaðarsett þau á 
vinnumarkaði. Með fræðslu sem þessari viljum við 
brjóta niður múra og auka á samtalið um þessi mál, 
læra meira og að endingu verða enn betri vinnustaður 
sem býður alla velkomna til okkar í öruggt og 
aðlaðandi umhverfi.   

Hlutfall kvenna í stjórn og framkvæmdastjórn 
(% kvenna)

Íslandsbanki hefur fengið Jafnvægisvog 
Félags kvenna í atvinnurekstri (FKA) á 
hverju ári frá því verðlaunin voru veitt fyrst 
2018. Jafnvægisvogin er viðurkenning fyrir 
að vera eitt af leiðandi fyrirtækjum á Íslandi 
þegar kemur að kynjajöfnuði.  

Eins og fyrri ár fékk bankinn 
jafnlaunavottun og faglega vottun 
samkvæmt ÍST staðlinum 85:2012 
Jafnlaunakerfi fyrir 2021. Samkvæmt mati 
á jafnlaunavottun sem fram fór í nóvember 
2021, er kynjamunur í bankanum í 
sambærilegum störfum 0,3%, sem er vel 
undir 5% mörkunum sem vottunaraðilinn 
setur. 

43% 43%

23%
18%

Framkvæmdastjórn Stjórnarmeðlimir  

Íslandsbanki í árslok 2021 

Meðaltal úrtaks alþjóðlegra banka 

Heimild: Women in Financial Services 2020, Oliver Wyman 

Sjálfbær Íslandsbanki
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Fræðsla fyrir alla

Eitt þeirra fjögurra heimsmarkmiða Sameinuðu 
þjóðanna sem Íslandsbanki leggur sérstaka áherslu á í 
störfum sínum er menntun fyrir alla. Rík áhersla hefur 
verið lögð á að tryggja að fjölbreytt fjármálafræðsla 
bankans nái til sem flestra, óháð aldri, áhugasviði, 
staðsetningu, tíma og tungumáli. 

Aðgengi að fjármálafræðslu Íslandsbanka var aukið 
til muna á árinu með auknum fjölda funda, textun 
myndbanda og enn frekari fræðslu og upplýsingum 
á ensku. Í heildina sóttu 4.800 manns 81 fræðslufund 
og -erindi Íslandsbanka á árinu, 22 fróðlegar greinar 
voru birtar í fjölmiðlum, fjöldi fræðslumyndbanda 
birt á vefnum og í 132 skipti fræddi starfsfólk bankans 
almenning um fjármál í viðtölum við fjölmiðla. 

Fjölbreytt fræðslustarf hefur löngum verið eitt einkennismerkja Íslandsbanka. 
Sérstök áhersla er lögð á aðgengilega fjármálafræðslu í anda heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna. 

Sérstaklega er gætt að því að fjármálafræðsla 
Íslandsbanka sé fjölbreytt og höfði til sem flestra. 
Meðal þess sem rætt hefur verið í fræðsluefni ársins 
er fæðingarorlof, húsnæðiskaup, notkun rafrænna 
lausna í bankaviðskiptum, fjármögnun fyrirtækja, 
sparnaður, fjárfestingar á verðbréfamörkuðum, 
lántaka, lífeyrismál, fjármál grunn- og framhalds-
skólanema, efnahagsmál og fjármál við starfslok. 

Þá var boðið upp á nýja tegund fjarfunda undir yfir-
heitinu Fjármálaráðið. Fjögur miðvikudagskvöld í 
febrúarmánuði var fjöldi ungs fólks á aldrinum 16-25 
ára frætt um íslenska hagkerfið, sparnað, lántöku og 
þátttöku á vinnumarkaði.  

Áhersla er lögð á reglulegar mælingar fræðslustarfs. 
Mælist bankinn ítrekað leiðandi í fræðslu á 
fjármálamarkaði.  

Með öppum, vefsíðu og nýrri þrautabók Georgs 
eru börn hvött til að auka færni sína í lestri og 
stærðfræði og á árinu var öllum þeim börnum 
sem lögðu inn á Framtíðarreikning sinn gefnar 
bækur úr bókaflokknum Litla fólkið og stóru 
draumarnir.  

Bækurnar segja sögu merkra einstaklinga, allt 
frá hönnuðum til vísindafólks, sem hafa afrekað 
stórkostlega hluti en voru eitt sinn börn sem áttu 
sér stóra drauma. 

Sjálfbær Íslandsbanki
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Stjórnarhættir
2021

S1 Kynjahlutfall í stjórn S3 KaupaukarS2 Óhæði stjórnar

Hlutfall kvenkyns stjórnar-
meðlima (samanborið við karla)

Hlutfall kvenkyns nefndar-
formanna (samanborið við karla)

43%

67%

Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna 
stjórnarformennsku?
Samkvæmt 18. grein í starfsreglum stjórnar er forstjóra 
ekki heimilt að sinna stjórnarformennsku nema með 
sérstöku leyfi stjórnar.

Hlutfall óháðra stjórnarmanna

100%

Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka 
fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni?

Í 7. grein starfskjarastefnu bankans kemur fram að 
bankinn heimilar ekki kaupauka.

S4 Kjarasamningar

S7 Persónuvernd

S10 Gögn tekin út / sannreynd af ytri aðila

Hlutfall starfsmanna 
sem fellur undir almenna 
kjarasamninga

Ber seljendum fyrirtækisins og birgjum þess 
að fylgja siðareglum?

Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu?

Hefur fyrirtækið skoðað UFS áhættu tengda 
ólíklegum en stórbrotnum atburðum? 

Framfylgir fyrirtækið samkeppnisréttaráætlun?

Hefur fyrirtækið skoðað langtímaáhættu tengda 
UFS þáttum?

Framfylgir fyrirtækið stefnu um hagsmunaárekstra? 

Framfylgir fyrirtækið stefnu um meðhöndlun kvartana? 

Hvaða skuldbindingar, eða sáttmála hefur fyrirtækið 
gengist undir tengt UFS málum? 

Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni 
til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti?

Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin 
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun (UN SDGs)?

Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu 
um framvindu heimsmarkmiða SÞ?

Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til 
stjórnvalda gögn um sjálfbærni?

Framfylgir fyrirtækið 
persónuverndarstefnu?

Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð 
eða staðfest af þriðja aðila?

Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að 
fylgja GDPR reglum?

Framfylgir fyrirtækið siðareglum og/eða 
stefnu gegn spillingu og mútum?

Íslandsbanki birtir árs- og sjálfbærniskýrslu á 
hverju ári.

Já, sem hluta af innri álagsprófum.

Já, sjá nánar í áhættuskýrslu fyrir árið 2021.

UN Global Compact, UN Principles for Responsible Banking, NZBA, 
TCFD, PCAF, UN Principles for Responsible Investments (Íslandssjóðir), 
Nordic CEOs for a Sustainable Future, CFO Taskforce for the SDGs, 
Loftslagsmarkmið Festu og Reykjavíkurborgar frá árinu 2015, Iceland SIF.

Íslandsbanki veitir upplýsingar um sjálfbærni meðal annars 
til UN Global Compact og UN Environmental Programme - 
Financial Initiative

Íslandsbanki leggur áherslu á að styðja við fjögur af heims-
markmiðum SÞ um sjálfbæra þróun: #4 menntun fyrir alla, 
#5 jafnrétti kynjanna, #9 nýsköpun og uppbygging, #13 
aðgerðir í loftslagsmálum.

Íslandsbanki hefur sett sér sjálfbærnimarkmið til ársins 
2025 með tengingu við heimsmarkmið SÞ.

Persónuverndarstefna bankans er ítarleg og 
aðgengileg á vef bankans. Persónuvernd og 
öryggi persónuupplýsinga eru mikilvægir þættir í 
starfsemi Íslandsbanka og bankinn tekur alvarlega 
þær skyldur sem þeim fylgja. 

Sjálfbærniuppgjör Íslandsbanka fyrir árið 2021 
er unnið í samstarfi við Klappir grænar lausnir. 
Endurskoðunarfyrirtækið Ernst & Young yfirfór 
og veitti staðfestingu með takmarkaðri vissu fyrir 
umhverfisupplýsingagjöf bankans í fyrsta skiptið 
árið 2021.

Íslandsbanki hefur sett siðareglur fyrir starfsfólk og stjórn auk 
þess sem sjálfbærnistefna bankans leggur áherslu á þessa 
þætti. Bankinn hefur ennfremur sett sér stefnu um baráttu gegn 
peningaþvætti.

Ef svarið er já, hversu hátt 
hlutfall birgja hefur formlega 
staðfest að þeir fylgi siðare-
glunum?

S5 Siðareglur birgja

S8 Sjálfbærniskýrsla

Aðrir mikilvægismælikvarðar út frá atvinnugeira

S6 Siðferði og aðgerðir gegn spillingu

S9 Starfsvenjur við upplýsingagjöf

46%

Ef já, hvaða hlutfall starfsmanna 
hefur formlega staðfest að það 
fylgi stefnunni?

100%

98%
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https://www.islandsbanki.is/is/flokkur/bankinn/stefnur
https://www.islandsbanki.is/is/frett/sjalfbaerniuppgjor-islandsbanka-2021
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Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja 
Stjórnarhættir Íslandsbanka eru í samræmi við 
viðurkenndar leiðbeiningar um stjórnarhætti 
fyrirtækja og gerir bankinn árlega úttekt á því hvort 
stjórnarhættir bankans séu í samræmi við þær. 
Gerð er nánari grein fyrir stjórnarháttum bankans í 
stjórnarháttayfirlýsingu.

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka 
Varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka skipa ríkan sess í starfsemi bankans og 
hefur bankinn einsett sér að grípa til allra tiltækra og 
viðeigandi ráða til að koma í veg fyrir að hann eða 
vörur hans verði notaðar í því skyni að þvætta fé eða 
fjármagna hryðjuverk. Sterkar peningaþvættisvarnir 
byggjast á öflugu samspili eftirlits starfsfólks og kerfa 
sem og góðum stjórnarháttum og faglegum ferlum.  
Auk stefnu bankans um aðgerðir gegn peningaþvætti 
og fjármögnun hryðjuverka starfar starfsfólk 
samkvæmt verklagi og verkferlum til að draga úr slíkri 
áhættu og allt starfsfólk bankans fær a.m.k. árlega 
þjálfun og fræðslu um málaflokkinn.  

Samstarf við birgja 
Í framhaldi af samþykkt bankans á siðareglum birgja 
árið 2020 innleiddi bankinn á árinu 2021 nýtt kerfi 
sem heldur utan um samninga við birgja, þar á meðal 
upplýsingar um hvort þeir hafa undirritað siðareglur 
birgja og staðfest hlítni við þær. Nú hafa birgjar 
sem standa á bakvið um helming af veltu bankans 
árið 2020 undirritað siðareglurnar. Bankinn hefur 
fundað með fjölda birgja á árinu gagngert til að 
ræða sjálfbærnimál og hefur fengið mjög jákvæða 
endurgjöf.

Starfs- og siðareglur   
Starfs- og siðareglum bankans er ætlað að stuðla 
að góðum starfsháttum innan bankans og styðja 
við regluverk bankans. Reglurnar hafa að geyma 
mikilvægar leiðbeiningar til starfsfólks m.a. varðandi 
áhættumenningu, persónuvernd, ráðstafanir gegn 
hagsmunaárekstrum, ráðstafanir gegn peningaþvætti 
og fjármögnun hryðjuverka og tilkynninga um 
misferli.  

Stjórn Íslandsbanka hefur einsett sér að vera framúrskarandi í góðum 
stjórnarháttum og að stjórnarhættir bankans samræmist því regluverki sem um 
starfsemina gildir, alþjóðlega viðurkenndum viðmiðum og bestu framkvæmd á 
sviði stjórnarhátta. 

Góðir stjórnarhættir 

Stjórnarháttayfirlýsing

Siðareglur birgja

Stefna um aðgerðir gegn peningaþvætti 
og fjármögnun hryðjuverka

Starfs- og siðareglur   

Góðir stjórnarhættir Sjálfbær Íslandsbanki

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/ISB_stjornarhattayfirlysing_2021_Samstaeda_ISL2.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/islandsbanki_sidareglur_fyrir_birgja.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Reglur_um_gerdir_gegn_peningathvaetti_og_fjarmognun_fyrirtaekja.pdf
https://www.islandsbanki.is/is/vara/bankinn/starfs-og-sidareglur
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Tilnefningarnefnd
Í samræmi við samþykktir bankans starfar nú innan 
bankans þriggja manna tilnefningarnefnd sem 
hefur það meginhlutverk að tilnefna einstaklinga 
til stjórnarsetu í bankanum. Stjórn bankans skipaði 
Helgu Valfells, sem formann nefndarinnar og Tómas 
Má Sigurðsson, sem nefndarmeðlim. Einnig situr 
Hallgrímur Snorrason, stjórnarformaður bankans, 
í nefndinni samkvæmt samþykktum bankans um 
tilnefningarnefndir.  

Ásamt tilnefningarnefnd bankans starfrækir 
Bankasýsla ríkisins sérstaka þriggja manna valnefnd 
sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins sem rétt hafa til 
setu fyrir hönd ríkisins í bankaráðum eða stjórnum 
fyrirtækja á forræði stofnunarinnar. Samkvæmt 
samningi milli Íslandsbanka og Bankasýslu ríkisins 
skulu tilnefningarnefnd bankans og valnefnd 
Bankasýslunnar tryggja að þegar kjósa skal í stjórn, 
séu í framboði til stjórnar hópur sem uppfylli á 
hverjum tíma ákvæði laga um samsetningu, bæði 
hvað breidd þekkingar og kynjahlutfall.  

Birtingarnefnd 
Í kjölfar skráningarinnar hefur birtingarnefnd tekið 
til starfa innan bankans. Nefndin leggur mat á 
atviksbundna upplýsingaskyldu bankans og tekur 
ákvörðun um birtingu innherjaupplýsinga í samræmi 
við reglur bankans um meðferð innherjaupplýsinga 
og viðskipti stjórnenda. Í birtingarnefnd sitja 
fjármálastjóri, yfirlögfræðingur, forstöðumaður 
fjárstýringar og regluvörður (án atkvæðis). 

Í kjölfar skráningar bankans á markað í júní 2021 voru eftirfarandi 
tvær nefndir stofnaðar innan bankans. 

Stjórnarhættir 
í stöðugri þróun 

Stjórnarhættir í stöðugri þróun Sjálfbær Íslandsbanki

Starfsreglur tilnefningarnefndar  

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Starfsreglur_tilnefningarnefndar_19052021.pdf
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Fræðsla og vitundarvakning 
Á hverjum ársfjórðungi stóð starfsfólki til boða að taka 
þátt í fræðsluviðburðum og vinnustofum í tengslum 
við heimsmarkmið þess fjórðungs. Sérstaklega voru 
margir viðburðir í tengslum við umhverfismál en 
sem dæmi má nefna fyrirlestra um hamfarahlýnun, 
matarsóun, plast í hringrásarkerfinu, endurheimt 
votlendis og söfnun birkifræja. Mest var þátttakan yfir 
300 starfsmenn í sal og í gegnum Teams en almennt 
hefur áhugi og þátttaka farið fram úr björtustu 
vonum. 

Starfsfólk bankans réttir Hjálparhönd 
Íslandsbanki hefur í yfir 10 ár boðið starfsmönnum 
sínum að leggja sitt af mörkum til góðgerðamála. 
Starfsmenn bankans geta varið einum vinnudegi 
á ári í þágu góðs málefnis en verkefnið ber 
heitið Hjálparhönd. Að þessu sinni lagði um 
þriðjungur allra starfsmanna fram hjálparhönd en 
samkomutakmarkanir vegna COVID-19 settu strik 
í reikninginn þetta árið og var þátttaka því minni en 
oft áður. Sem dæmi um verkefni á árinu má nefna 
skógrækt víðsvegar um land, strandhreinsun með 
Bláa hernum, aðstoð við undirbúning jólaúthlutunar 
Mæðrastyrksnefndar og hjólaviðgerðir í tengslum við 
hjólasöfnun Barnaheillar. Margar deildir og einingar 
bankans hafa um árabil stutt við sama málefni 

Þátttaka starfsfólks er lykilatriði í að ná sjálfbærnimarkmiðum bankans 
og skapa fyrirtækjamenningu sem styður við vegferðina.  

Heimsmarkmiðin og 
þátttaka starfsfólks 

eða félagasamtök en til að mynda hefur hópur 
starfsmanna bankans tekið til Hjálparhandar hjá 
Ljósinu árlega síðan á aðventunni 2016. 

Heimsmarkmiðin og þátttaka starfsfólks 

Á árinu 2021 var kynnt til leiks nýtt sjálfbærnidagatal bankans 
sem endurspeglaðist í atburðum, fræðslu og möguleikum 
til að rétta hjálparhönd en markmiðið er aukin þekking á 
heimsmarkmiðunum, styrkja sjálfbærnimenningu og tækifæri 
fyrir allt starfsfólk að vera hreyfiafl til góðra verka. 

Samfélagsstyrkir og Reykjavíkurmaraþon 
Meðal verkefna sem hlutu styrk á árinu 2021 má 
nefna Römpum upp Reykjavík, Píeta samtökin, 
Kvennaathvarfið, Barnaspítali Hringsins og jafnréttis-
átakið Kynslóð jafnréttis hjá UN Women á Íslandi. 

Bankinn er auk þess aðalstyrktaraðili Reykjavíkur-
maraþons og fór af stað með Hlaupastyrk þar sem 
hlauparar geta safnað áheitum fyrir góðgerðarfélög. 
Þetta er stærsta góðgerðarsöfnun landsins en 
heildarupphæð áheita sem hafa safnast í tengslum 
við Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka frá því 
áheitasöfnun hófst árið 2006 er nú komin yfir 1,1 
milljarð króna. 

Áhættustýring plantar trjám í Þorláksskógum

Sjálfbær Íslandsbanki
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Úthlutanir úr Frumkvöðlasjóði 
Stærsta framlag Íslandsbanka á þessu sviði eru 
styrkveitingar úr Frumkvöðlasjóði Íslandsbanka. 
Markmið sjóðsins er að hvetja til nýsköpunar og 
þróunar og styðja við bakið á frumkvöðlaverkefnum 
sem stuðla að þeim heimsmarkmiðum sem bankinn 
leggur sérstaka áherslu á - menntun fyrir alla, jafnrétti 
kynjanna, nýsköpun og uppbygging og aðgerðir í 
loftslagsmálum.  

Á árinu 2021 voru veittar 35 milljónir króna til tólf 
verkefna en frá árinu 2019 hafa alls 125 milljónir króna 
verið veittar til 48 frumkvöðlaverkefna. Á árinu voru 
loftlags- og hringrásartengd verkefni fyrirferðarmikil 
en sem dæmi má nefna verkefnin Bravo Earth, Fab 
Lab Ísafjörður, Hreppamjólk, Icelandic Hemp Textiles, 
Magnea, Orb, Plastplan, Pure North Recycling og 
Snerpa Power. Þá hlutu fjölmenningar-hlaðvarpið 
Mannflóra og jafnréttis-smáforritið HEIMA einnig 
styrk úr sjóðnum að þessu sinni.  

Íslandsbanki leggur áherslu á að hlúa að nýsköpun á Íslandi en heims-
markmið númer 9 um nýsköpun og uppbyggingu er eitt af þeim fjórum 
heimsmarkmiðum sem bankinn hefur valið að styðja sérstaklega við með 
margvíslegum hætti. 

Stuðningur við nýsköpun 

Þátttaka í Nýsköpunarvikunni 
Íslandsbanki tók þátt í Nýsköpunarvikunni 2021 
og hélt opinn fjarfund þar sem fyrrum styrkþegar 
Frumkvöðlasjóðs bankans sögðu sína sögu. Nokkrir 
fyrrum styrkþegar sögðu frá sínum verkefnum, hvar 
þau eru stödd í dag og hvernig styrkurinn hjálpaði 

þeim að koma sínum verkefnum áfram.  

Stuðningur við frumkvöðlasetur og lausnamót 
Í mars 2021 var atvinnu- og nýsköpunarsetrið 
SKÓP formlega opnað í Kópavogi en verkefnið fékk 
veglegan styrk úr Frumkvöðlasjóði Íslandsbanka 
og varð sú styrkveiting smiðshöggið til að hrinda 
verkefninu af stað. Þá studdi Frumkvöðlasjóður 
Íslandsbanka einnig Hacking Hekla sem varð á árinu 
fyrsta lausnamótið (e. hackathon) til þess ferðast 
hringinn í kringum landið. Markmið Hacking Hekla er 
að draga fram í sviðsljósið það öfluga frumkvöðlastarf 
sem á sér stað á landsbyggðinni og tengja saman 
frumkvöðlasenurnar í dreifbýli og þéttbýli á Íslandi.  

Samstarf við Sjávar- og Orkuklasa 
Íslandsbanki hefur verið styrktaraðili Sjávarklasans 
frá stofnun árið 2011 en hús Sjávarklasans hýsir í 
dag yfir 50 fyrirtæki og frumkvöðla í hafsækinni 
starfsemi. Þannig má nefna fyrirtæki í fiskeldi, fisksölu, 
sjávarútvegstækni, hugbúnaði, hönnun, líftækni, 
snyrtivörum og ýmsu öðru. Þá styður bankinn einnig 
við Orkuklasann sem samanstendur af um 50 
þátttakendum sem starfa í íslenska orkugeiranum, 
einkum að verkefnum tengdum jarðvarma og 
vatnsafl.  

„Þeir styrkir sem Frumkvöðlasjóðurinn veitir í ár 
endurspegla ekki aðeins áherslur Íslandsbanka 
og þau fjögur heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna sem Íslandsbanki hefur ákveðið að 
starfa eftir, heldur einnig þær fjölbreyttu lausnir 
og hugmyndir sem leynast víða í íslensku hugviti. 
Það er mikilvægt að geta lagt sitt af mörkum 
til að styðja við þær hugmyndir og vera þannig 
hreyfiafl til góðra verka.“

Sjálfbær Íslandsbanki

Una Steinsdóttir
Framkvæmdastjóri Viðskiptabanka og 
stjórnarmeðlimur Frumkvöðlasjóðs Íslandsbanka 

Úthlutanir úr Frumkvöðlasjóði 

https://www.innovationweek.is/
https://skop.is/
https://www.hackinghekla.is/
https://www.sjavarklasinn.is/
https://energycluster.is/
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islandsbanki-afhendir-35-milljonir-krona-i-frumkvodlastyrki
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Við erum stolt af þeim árangri sem við höfum náð nú 
þegar, þó enn sé mikið verk óunnið. Hjá Íslandsbanka 
eru góðir stjórnarhættir okkur hjartans mál og við 
höfum komið á eftirliti og úthlutað ábyrgð til þess að 
vinna að sjálfbærnimarkmiðum bankans. Sérhvert 
sjálfbærnimarkmið er með skýran ábyrgðaraðila 

Sjálfbærni er vegferð 
– markmið fram á veginn

Sjálfbærnimarkmið til 2025 Undirmarkmið fyrir árið 2022 

1. Kolefnishlutleysi að fullu fyrir árið 20401 40% lækkun á kolefnisspori tengdu rekstri bankans frá 2019-2022

Kynna opinberlega staðfest vísindaleg markmið heildarútblásturs til skamms og meðallangstíma 

2. Bjóða upp á sjálfbært vöruframboð  Lána 40 milljarða króna til viðbótar í sjálfbær lán  

Auka aðgengi og þekkingu viðskiptavina á sjálfbærum sparnaðarmöguleikum 

3. Hvetja til fjölbreytileika og þátttöku allra með 
      vöruframboði2

Greina tækifæri til að valdefla konur og jaðarsetta hópa með vörum, fræðslu og annarri þjónustu 

Greina lán til lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem falla undir jafnréttisflokk sjálfbærs fjármálaramma 

4. Fjölbreytileiki og þátttaka allra á vinnustað2 Stofna jafnréttisráð og halda a.m.k. átta fræðslufundi með áherslu á fjölbreytileika og þátttöku allra 

Stefnt er að hlutfall kvenna í fjárfestingarbanka verði 25% og 30% í upplýsingatækni 

5. Samstarf við birga og samstarfsaðila sem beita sér 
      fyrir sjálfbærni 

Hitta a.m.k. 10 mikilvæga birgja og ræða sjálfbærni og loftlagsmarkmið 

Tryggja að frammistaða á sviði sjálfbærni vegi a.m.k. 10% í ákvörðunartöku í formlegum útboðsferlum 

6. Mæla sjálfbærniáhættu, skilgreina ábyrgð á málaflokk 
     og auka við upplýsingagjöf 

Upplýsingagjöf um heildarkolefnisspor bankans 2021 til verkefnisins Carbon Disclosure Project (CDP) 

Hækka hlutfall UFS áhættumetinnar útlánaáhættu úr 34% í 70% (að undanskildum lánum til einstaklinga og lítilla 
fyrirtækja sem ekki er stefnt að því að meta) 

7. Styðja við fjögur af heimsmarkmiðum SÞ Áframhaldandi dagskrá fræðsluviðburða og vinnustofa í tengslum við sjálfbærnidagatal bankans 

Stefnt að >60% þátttöku í Hjálparhönd og hvetja til tengingar við heimsmarkmiðin 

Umhverfismál

Félagslegir þættir

Stjórnarhættir

„Bankinn hefur einsett sér að vera hreyfiafl til góðra verka 
í íslensku atvinnulífi. Bankinn styður við metnaðarfulla 
áætlun Íslands í loftlagsmálum en yfirlýst markmið 
stjórnvalda er að Ísland verði orðið kolefnishlutlaust árið 
2040. Svo það markmið náist er mikilvægt að íslenskt 
atvinnulíf taki virkan þátt í aðgerðum sem margar 
hverjar munu krefjast mikilla fjárfestinga. Íslandsbanki er 
staðráðinn í að leiða umbreytinguna í kolefnishlutlaust 
samfélag og styðja viðskiptavini sína í viðleitni þeirra til að 
hafa jákvæð áhrif.“

innanhúss og sjálfbærninefndin fylgist með 
framgangi árlegra undirmarkmiða. Árleg 
undirmarkmið byggja á vinnu deilda og eininga 
bankans sem á sér stað sem hluti af árlegri fimm 
ára áætlunargerð. 

1 Uppfært markmið samþykkt af stjórn í apríl 2021 
2Uppfærð markmið fyrir 2025 sem endurspeglar aukna áherslu á vöru- og þjónustuframboð sem hvetur til fjölbreytileika og þátttöku allra 

Birna Einarsdóttir
Bankastjóri Íslandsbanka 
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Árið 2021
Hagvöxtur glæddist á nýjan leik á árinu 2021 eftir 
6,5% samdrátt landsframleiðslu á árinu 2020. 
Vaxtarskeiðið hófst á 2. ársfjórðungi og á heildina litið 
er talið að hagvöxtur á árinu hafi numið 4,1%.  

Stærstan hluta vaxtarins má þakka umtalsverðri 
aukningu innlendrar eftirspurnar. Skýrist hún bæði af 
myndarlegum vexti einkaneyslu sem og af talsverðum 
vexti fjárfestingar fyrirtækja og hins opinbera. Nutu 
heimili og fyrirtæki þar meðal annars aðgerða 
Seðlabankans og stjórnvalda til þess að vega gegn 
afleiðingum faraldursins, batnandi atvinnuástands í 
mannaflsfrekum atvinnugreinum og trausts efnahags 
flestra aðila í einkageiranum í upphafi faraldurs. 

Útlit er fyrir að einkaneysla hafi aukist um ríflega 5% á 
árinu 2021. Neyslan hefur í vaxandi mæli beinst út fyrir 
landsteinana og á það bæði við um utanlandsferðir 
og stærri neysluvörur á borð við bifreiðar. Heimilin 
hafa notið vaxandi kaupmáttar þrátt fyrir talsverða 
verðbólgu, minnkandi atvinnuleysis, hagstæðra 

Eftir krappan efnahagssamdrátt árið 2020 skaut efnahagsbati rótum 
á ný á árinu 2021. Innlend eftirspurn sótti verulega í sig veðrið, studd af 
hagstjórnarviðbrögðum stjórnvalda, batnandi atvinnuástandi og traustum 
efnahag flestra heimila og fyrirtækja. Þrátt fyrir nokkurn viðskiptahalla sótti 
útflutningur einnig í sig veðrið. Horfur eru á að hagvöxtur glæðist enn frekar á 
árinu 2022. 

 Efnahagságrip

 Efnahagságrip

vaxtakjara, hækkandi eignaverðs og uppsafnaðs 
sparnaðar svo nokkuð sé nefnt. 

Þá eru horfur á að fjármunamyndun í hagkerfinu hafi 
á heildina vaxið um tæplega 12% á árinu. Þar munar 
mestu um aukna fjárfestingu atvinnuveganna en 
einnig hefur fjárfesting hins opinbera tekið jafnt og 
þétt við sér eftir því sem fjárfestingarátak stjórnvalda 
hefur komist á skrið. Íbúðafjárfesting skrapp hins 

vegar saman á árinu 2021. 

Verg landsframleiðsla og framlag undirliða  
Magnbreyting frá fyrra ári (%)

Skyggðar súlur og punktalínur: spá Greiningar Íslandsbanka / Heimild: Hagstofa Íslands

Innflutningur Útflutningur

Samneysla Einkaneysla
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Utanríkisviðskipti í jafnvægi þrátt fyrir áfall  
Þrátt fyrir að faraldurinn hafi litað seinni helming 
ársins meira en vonast var til hefur ferðaþjónustan 
náð vopnum sínum að hluta. Erlendir ferðamenn 
voru um það bil 700 þúsund hér á landi á árinu 2021. 
Samsvarar það 46% fjölgun frá árinu á undan en er 
þó einungis þriðjungur þess fjölda sem heimsótti 
landið árið 2019. Annar útflutningur jókst einnig 
töluvert á síðasta ári. Á það bæði við um ýmsar aðrar 
tegundir þjónustuútflutnings og einnig útflutning á 
sjávarafurðum og iðnaðarvörum. Alls óx útflutningur 
um rúm 13% á síðasta ári. 

Nokkur halli var þó á utanríkisviðskiptum á 
árinu. Innflutningur vöru og þjónustu óx um 
rúm 18% þar sem vöxtur á innfluttum neyslu- 
og fjárfestingarvörum vó þungt auk vaxandi 
þjónustuinnflutnings. Þótt afgangur af þáttatekjum 
hafi vegið nokkuð á móti halla af vöru- og 
þjónustuviðskiptum var viðskiptahalli ársins í grennd 
við 2%. Þrátt fyrir hallann styrktist erlend staða 

þjóðarbúsins á árinu og námu erlendar eignir að 
frádregnum skuldum 41% af landsframleiðslu í lok árs. 

Öflugur bati á vinnumarkaði 
Þróunin á vinnumarkaði árið 2021 var framar vonum. 
Atvinnuleysishlutfallið minnkaði um meira en 
helming frá ársbyrjun til ársloka og fór úr rúmlega 
11% í ársbyrjun niður í 5% um síðustu áramót. 
Þó voru 2,5% vinnuaflsins enn í starfstengdum 
vinnumarkaðsúrræðum á borð við ráðningarstyrk í lok 
árs.  

Laun hækkuðu einnig talsvert hratt á árinu. Hröðust 
var hækkunin hlutfallslega í opinbera geiranum 
en hækkun á almennum vinnumarkaði var einnig 
umtalsverð. Þótt verðbólga væri talsverð í lok árs 
hafði kaupmáttur launa þá að jafnaði aukist um 
rúmlega 2% frá ársbyrjun. Þar sem krónutöluhækkun 
var reglan í kjarasamningsbundnum hækkunum 
ársins var kaupmáttaraukningin hlutfallslega mest 
hjá þeim sem lægri tekjur höfðu á meðan kaupmáttur 
launþega með hærri tekjur stóð í stað eða minnkaði 
lítillega. 

Vaxandi verðbólga og hækkandi stýrivextir 
Gengi krónu var að jafnaði 2,5% sterkara á árinu 2021 
gagnvart helstu viðskiptamyntum en á árinu á undan. 
Seðlabankinn studdi talsvert við krónuna framan af 
ári með gjaldeyrissölu úr gjaldeyrisforða sínum. Á 
seinni helmingi ársins greip bankinn hins vegar lítið 
inn í gjaldeyrismarkaðinn enda ríkti almennt allgott 
jafnvægi á markaðinum. Alls nam hrein gjaldeyrissala 
Seðlabankans úr forðanum ríflega 140 m. evra á árinu 
2021 samanborið við ríflega 830 m. evra árið 2020.  

Þrátt fyrir sterkari krónu óx verðbólga nokkuð á 
árinu, úr 4,3% í ársbyrjun í 5,1% í árslok. Rímaði það 
við alþjóðlega þróun þar sem verðbólga magnaðist 
umtalsvert meðal flestra landa heims. Samsetning 
verðbólguþrýstingsins breyttist verulega á árinu. 
Í stað hækkunar á innflutningsverðlagi, sem var 
helsti verðbólguvaldurinn á árinu 2020, varð 
húsnæðisliðurinn veigamestur í hækkun vísitölu 
neysluverðs þegar leið á árið 2021. Vaxandi innlendur 
kostnaðarþrýstingur birtist einnig í hækkandi verði 
á innlendri þjónustu og einnig ýttu verðhækkanir 
erlendis, til að mynda á eldsneyti, undir verðbólguna á 
seinni hluta ársins.  

Vaxandi verðbólga ásamt batamerkjum í hagkerfinu, 
sér í lagi hvað varðar innlenda eftirspurn, leiddu 
til þess að Seðlabankinn hóf vaxtahækkunarferli 
í maí á síðasta ári. Alls hækkaði bankinn stýrivexti 
um 1,25 prósentur á árinu 2021 og voru meginvextir 
bankans 2,0% í árslok. Skammtíma raunvextir voru 
þó enn töluvert neikvæðir um áramótin og slaki 
peningastefnunnar því talsverður þrátt fyrir hækkun 
vaxta.   

Útlit fyrir myndarlegan hagvöxt á árinu 2022
Á yfirstandandi ári er útlit fyrir nokkuð myndarlegan 
hagvöxt, eða 4,7%. Vöxturinn verður að stærstum 

Raungengi íslensku krónunnar og viðskiptajöfnuður
Vísitala og hlutfall af VLF

Viðskiptajöfnuður, % af VLF (h. ás) Raungengi m.v. launakostnaðRaungengi m.v. neysluverð

Skyggðar súlur og punktalínur: spá Greiningar Íslandsbanka / Heimild: Seðlabanki Íslands
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hluta drifinn af auknum útflutningi en talsverður 
vöxtur einkaneyslu og hóflegur fjárfestingarvöxtur 
styður einnig við hagvöxtinn. Framgangur 
faraldursins gæti þó haft veruleg áhrif á hversu 
hraður bati ferðaþjónustunnar verður á árinu en 
ágætar líkur eru á því að greininni vaxi verulegur 
fiskur um hrygg á árinu. Þá eru horfur á umtalsverðri 
aukningu á útflutningi sjávarafurða, m.a. vegna stórrar 
loðnuvertíðar og aukinnar framleiðslugetu í fiskeldi. 
Á móti er einnig útlit fyrir umtalsverða aukningu 
innflutnings, bæði á aðföngum fyrir útflutningsgreinar 
og eins vegna vaxandi innlendrar eftirspurnar.  

Áframhaldandi kaupmáttarvöxtur, betra 
atvinnuástand og fólksfjölgun skýra væntanlega að 
stórum hluta talsverðan einkaneysluvöxt á árinu 2022. 
Þá eru horfur á að íbúðafjárfesting taki við sér þegar 
lengra líður á árið, en að á móti dragi úr opinberri 
fjárfestingu þegar frá líður. Atvinnuvegafjárfesting 
skreppur hins vegar líklega lítillega saman á árinu 
miðað við síðasta ár. Aukið framboð nýrra íbúða og 
hækkandi vextir á íbúðalánum mun líklega draga úr 
hækkunartakti íbúðaverðs þegar lengra líður á árið. 

Verðbólga eftir uppruna (%)

Skuldir heimila, fyrirtækja og hins opinbera
% af VLF

2009 2020 2021
Q3

2010 20152011 20162012 201720072005 2013 201820082006 2014 2019

Hið opinbera

Heimilin

Fyrirtækin

Heimild: Hagstofa Íslands

Heimild: Seðlabanki Íslands

Eldsneyti Innfluttar vörur án eldsneytis Innlendar vörurHúsnæðiOpinber þjónustaÖnnur þjónusta VNV

Atvinnuleysi mun líklega hjaðna áfram jafnt og þétt 
eftir því sem mannaflsfrekum greinum á borð við 
ferðaþjónustu og mannvirkjagerð vex ásmegin. Þá eru 
horfur á talsverðri hækkun launa á fyrri helmingi ársins 
þar sem samningsbundinn hagvaxtarauki vegna 
ársins 2020 bætist líklega í maí við krónutöluhækkun 
í ársbyrjun hjá þorra launþega. Mikil óvissa er hins 

vegar um framhaldið þar sem kjarasamningar 
á stærstum hluta vinnumarkaðar renna út á 
lokamánuðum ársins. 

Vaxandi útflutningi og batnandi viðskiptajöfnuði 
mun líkast til fylgja nokkur styrking krónu eftir því 
sem líður á árið. Sterkari króna og stöðugra verðlag á 
erlendum vörum ásamt hægari hækkun íbúðaverðs 
og aðhaldssamari hagstjórn verður líklega til þess 
að draga úr verðbólgu á árinu og gæti hún verið 
komin nærri 2,5 verðbólgumarkmiði Seðlabankans 
fyrir árslok. Seðlabankinn þarf þó líklega að halda 
hækkunarferli vaxta áfram út árið svo það gangi eftir. 

Þótt faraldurinn hafi reynst þrálátari en vænst var 
og enn sé ekki útséð um hvenær honum sloti hefur 
styrk staða heimila, fyrirtækja og hins opinbera ásamt 
farsælum hagstjórnarviðbrögðum og árangursríkum 
sóttvarnaraðgerðum orðið til þess að milda höggið af 
honum og ýta undir vaxtarmöguleika hagkerfisins á 
komandi misserum. 
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Fjármál og fjármögnun

Árangur á framúrskarandi ári, knúinn áfram af sterku 
viðskiptalíkani og jákvæðri virðisbreytingu.

Rekstur
Vöxtur í rekstartekjum tilkominn af sterkum 
gunnrekstri 
Hreinar vaxtatekjur jukust um 4,7% á 4F21 og 
um 2% fyrir árið í heild. Hækkunin skýrist helst af 
stækkandi  lánasafni og hækkandi vaxtaumhverfi. 
Stýrivextir Seðlabankans voru að meðaltali 1,7% á 4F21 
samanborið við 0,9% á 4F20 og 1,1% fyrir árið 2021 
samanborið við 1,5% 2020. Samdráttur í hreinum 
vaxtatekjum frá 3F21 skýrist af lægri meðalstöðu 
inn- og útlána ásamt hærri stöðu víkjandi lána og 
minnkandi verðtryggingarójafnaði. 

Vaxtamunur nam 2,4% á 4F21 eins og fyrir allt árið 
2021. Vaxtamunur útlána lækkaði úr 2,3% á 4F20 í 
2,1%  og vaxtamunur innlána hækkaði úr 1,1% í 1,4% 
á 4F21. Þegar árið 2021 er borið saman við fyrra ár 
reynist vaxtamunur útlána óbreyttur 2,2% á meðan 
vaxtamunur innlána lækkar lítillega, frá 1,3% árið 2020 
í 1,2% árið 2021. 

Fjármál og fjármögnun ReksturÁrs- og sjálfbærniskýrsla 2021

„Árið 2021 var farsælt fyrir Íslandsbanka þar sem afkoma 
var með ágætum og reksturinn var góður. Arðsemi 
var 12,3% á árinu sem er umfram fjárhagsleg markmið 
bankans. Tekjumyndunin var sérstaklega góð með 
16,3% aukningu á árinu 2021 þar sem vöxtur var hjá 
öllum tekjusviðum. Kostnaðaraðhald hélt áfram og 
kostnaðarhlutfallið lækkar á milli ára. Mikill vöxtur í 
húsnæðislánum stuðlaði að 7,9% hækkun útlána og 
þá jukust innlán um 9,5%. Bankinn gaf út sitt fyrsta 
víkjandi skuldabréf eiginfjárþáttar 1  að fjárhæð 750 
milljónir sænskra króna. Töluverð umframeftirspurn var 
eftir útgáfunni sem var seld til fjárfesta í Skandinavíu, 
Frakklandi og Sviss. Bankinn er vel fjármagnaður og 
eru öll lausafjár- og eiginfjárhlutföll yfir markmiðum og 
kröfum eftirlitsaðila. Stjórn bankans mun því leggja til á 
aðalfundi að greiddir verði 11,9 milljarðar króna í arð og 
mun leitast eftir samþykki til að kaupa til baka 15 milljarða 
króna af eigin bréfum á næstu mánuðum.” 

Farsælt ár og góð afkoma

Jón Guðni Ómarsson
Fjármálastjóri

Hreinar þóknanatekjur hækkuðu um 27,5% á 4F21 
samanborið við 4F20 og nam hækkunin 22,1% 
fyrir árið 2021 samanborið við fyrra ár. Vöxturinn 
dreifist nokkuð jafnt eftir liðum. Tekjur af kortum 
og greiðslumiðlun voru sambærilegar og fyrir 
COVID-19 og þóknanir vegna fjárfestingarbanka 
og verðbréfaviðskipta fóru fram úr væntingum. 
Mikill vöxtur var á innflæði í sjóði hjá eignastýringu 
bankans frá öllum tegundum viðskiptavina. Gert er 
ráð fyrir að hreinar þóknanatekjur vaxi í takti við verga 
landsframleiðslu og aukin umsvif í efnahagslífinu. 
Eignir í stýringu hjá Íslandssjóðum, dótturfélagi 
Íslandsbanka, uxu um 17% á árinu 2021 og voru 
samtals um 410 ma. kr. í lok árs 2021. 

Hreinar fjármunatekjur lækkuðu um 137 m. kr. á 4F21 
samanborið við 4F20 en fyrir árið 2021 hækkuðu 
fjármunatekjur um 3,9 ma. kr. og skýrist það af 
jákvæðum virðisbreytingum verðbréfa og almennt 
góðum markaðsaðstæðum. 
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Fjármál og fjármögnun Rekstur

Kostnaðarhlutfall lækkar frá fyrra ári   
Laun og launatengd gjöld lækkuðu um 3,1% á 4F21 
samanborið við 4F20, þrátt fyrir samningsbundnar 
launahækkanir og má rekja lækkunina til færri 
stöðugilda á tímabilinu. Laun og launatengd gjöld 
hækkuðu um 480 m. kr. á milli ára sem skýrist af 
einskiptiskostnaði í tengslum við skráningu bankans 
eða um 142 m. kr., kjarasamningshækkunum og hærri 
kostnaði vegna starfsloka.   

Lækkun í öðrum rekstrarkostnaði á 4F21 samanborið 
við 4F20 sem og 2021 er tilkomin af áframhaldandi 
hagræðingu í rekstri. Einskiptiskostnaður í tengslum 
við skráningu bankans nam 663 m. kr. árið 2021. 

Fjöldi starfsmanna í móðurfélagi fyrir utan 
árstíðarbundna starfsmenn var 702 í lok ársins (2020: 
745) og 735 hjá samstæðu (2020: 779). 

Kostnaðarhlutfall var 45,3% á 4F21 samanborið við 
51,7% á 4F20. Kostnaðarhlutfall fyrir 2021 var 46,2% 
samanborið við 54,3% árið 2020. 

Tekjuskattur   
Virkur tekjuskattur var 19,1% fyrir 4F21 samanborið 
við 6,5% á 4F20. Virkur tekjuskattur fyrir árið 2021 
var 18,5% samanborið við 26,5% árið 2020. Bankinn 
greiðir sérstakan fjársýsluskatt 6%, á hagnað 
umfram 1 ma. kr. Einnig greiðir hann fjársýsluskatt 
og tryggingargjald vegna starfsfólks, iðgjald í 
Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta auk 
kostnaðar vegna Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands 
og Umboðsmanns skuldara. Heildarskattar og gjöld 
voru 9,4 ma. kr. á árinu 2021 samanborið við 6,6 ma. kr. 
2020 

Jákvæð virðisbreyting fjáreigna á fjórða 
ársfjórðungi 2021 
Virðisbreyting var jákvæð á 4F21 um 0,6 ma. kr. og um 
3 ma. kr. á árinu 2021 og skýrist helst af batnandi útliti í 
ferðaþjónustu.1 

Hrein virðisbreyting útlána (e. cost of risk) sem 
hlutfall af meðalstöðu útlána á ársgrundvelli var 
-0,23% fyrir 4F21 samanborið við 0,73% á 4F20. 
Hrein virðisbreyting útlána fyrir árið 2021 var 

-0,28% samanborið við 0.91% fyrir árið 2020. 
Hrein virðisbreyting fyrir árið 2019 og 2020, að 
undanskildum áhrifum af COVID-19, var 0,35%, 
en hefði verið nær 0,3% miðað við núverandi sam-
setningu útlánasafnsins með hærra hlutfalli af 
húsnæðislánum. 

Aflögð starfsemi til sölu 
Hagnaður af aflagðri starfsemi hækkar milli ára, bæði 
fyrir fjórða ársfjórðung og árið í heild. Hækkunin 
skýrist af hagnaði dótturfélags af seldum eignarhlut 
sem og af sölu lands, sem hafði verið flokkað sem 
aflögð starfsemi. 

Góð afkoma í fjórða ársfjórðungi hefur jákvæð áhrif 
á afkomu ársins 
Hagnaður eftir skatta á fjórða ársfjórðungi var 7,1 ma. 
kr. (4F20: 3,5 ma. kr.) og arðsemi eigin fjár á tímabilinu 
14,2% á ársgrundvelli (4F20: 7,6%). Hagnaður eftir 
skatta var 23,7 ma. kr. á árinu 2021 (2020: 6,8 ma. 
kr.) og arðsemi eigin fjár var 12,3% á ársgrundvelli 
(2020: 3,7%). Hækkun hagnaðar á milli ára um 17,0 
ma. kr. skýrist af hærri rekstrartekjum og jákvæðri 
virðisbreytingu.  

Arðsemi eigin fjár

14,2%
15,7%

11,6%

7,7%7,6%

4F20 1F21 2F21 3F21 4F21

Hagnaður eftir skatta
(m. kr.)

7.092
7.587

5.431

3.6153.525

4F20 1F21 2F21 3F21 4F21

Kostnaðarhlutfall

45,3%
39,4%

49,9%51,3%51,7%

4F20 1F21 2F21 3F21 4F21

1 Nánari upplýsingar má nálgast í skýringum 3 og 66.4 í Ársreikningi samstæðu 2021
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Efnahagsreikningur 
Sterkur vöxtur í vel dreifðu og áhættuvörðu 
útlánasafni 
Útlán til viðskiptavina jukust um 0,5% á fjórðungnum 
og 7,9% á árinu 2021, að mestu vegna aukinna umsvifa 
á húsnæðislánamarkaði (80,6 ma. kr. aukning á árinu 
2021). Í lok árs var hlutfall húsnæðislána 42% af vel 
dreifðu lánasafni bankans. Lán til fyrirtækja lækkuðu 
um 3,7 ma. kr. frá árslokum 2020.  

Tryggingar útlána eru almennt traustar, þar 
sem íbúða- og atvinnuhúsnæði og skip eru 
mikilvægustu tegundir trygginga. Vegið meðaltal 
veðsetningarhlutfalls (LTV) húsnæðislánasafns 
bankans var 66% í lok árs 2021 samanborið við 64% 
í lok árs 2020. Íslandsbanki styðst við eigið verðmat 
á veðsettu atvinnuhúsnæði og það verðmat hefur 
hækkað mun minna en markaðsverð undanfarin ár og 
er því ónæmara fyrir sveiflum á markaði. 

Fjórir liðir; handbært fé og innistæður hjá Seðlabanka 
Íslands, útlán til lánastofnana, skuldabréf og skulda-
gerningar, og hlutabréf og eiginfjárgerningar nema 
samtals 332 ma. kr. og af því eru 304 ma. kr. laust fé.  

Veðsetningarhlutfall bankans var 19,6% í lok árs 2021, 
samanborið við 18,7% í lok árs 2020 sem skýrist af 
útgáfu sértryggðra bréfa í íslenskum krónum. 

Útlánagæði batna í takt við áframhaldandi 
efnahagsbata í kjölfar COVID-19 
Í lok árs 2021 voru lán með umlíðun án laskaðs 
lánshæfis 8,5% en voru 10,8% í lok árs 2020. Meirihluti 
lána sem teljast með umlíðun eru til viðskiptavina sem 
hafa fengið greiðsluhlé tengt áhrifum af COVID-19, 
flestir í  ferðaþjónustu. Þrátt fyrir að vera flokkuð með 
umlíðun hafa 58% hafið reglulegar greiðslur. 

Í lok árs 2021 taldist 2,0% útlánasafnsins vera með 
laskað lánshæfi en var 2,9% í lok árs 2020, lækkunin 
skýrist aðallega af uppgreiðslum nokkurra lána á 
stigi 3. 

Innlán áfram helsti fjármögnunarliður bankans 
Fjármögnun bankans skal mæta útlánum hans og er 
bankinn fyrst og fremst fjármagnaður með innlánum 
en einnig með útgáfu sértryggðra skuldabréfa og 
óveðtryggðra skuldabréfa 

Innlán frá viðskiptavinum lækkuðu um 1,4% á fjórða 
ársfjórðungi en hækkuðu á árinu um 9,5%. Mest 
aukning var hjá Viðskiptabanka eða 26% á árinu á 
meðan innlán hjá Einstaklingum jukust um 6%. Vel 
var fylgst með samþjöppunaráhættu í innlánum sem 
lækkaði örlítið á árinu. 

Hlutfall útlána viðskiptavina á móti innlánum 
viðskiptavina lækkaði úr 148% í árslok 2020 í 146% í 
lok árs 2021. Innlán frá einstaklingum og fyrirtækjum 
eru helsti fjármögnunarliður bankans og samsvara 
um 44% af heildarfjármögnun bankans og eru 83% af 
innlánum bankans í árslok. 

Áfram gekk vel að fjármagna aukningu húsnæðislána 
á árinu 2021 með útgáfu sértryggðra skuldabréfa 
bankans. Bankinn seldi sértryggð skuldabréf fyrir 39 
ma. kr. á árinu og þar af 7 ma. kr. á 4F. 

Bankinn hélt áfram grænni vegferð sinni á árinu með 
tveimur stækkunum á grænu skuldabréfi sínu fyrir 
samtals 4 ma. kr. 

Útlán til viðskiptavina
(eftir atvinnugreinum 31.12.21)

Heildareignir
(ma.kr.)

Útlán til viðskiptavina
(ma.kr.)

63,1%
146%

63,0%
143%

63,9%
142%

68,9%
147%

69,4%
148%

1.344 1.0071.385 1.0291.447 1.0901.456 1.0811.429 1.086

31.12.20 31.12.2031.3.21 31.3.2130.6.21 30.6.2130.9.21 30.9.2131.12.21 31.12.21

1.086 
ma. kr.

Húsnæðislán 
einstaklingar
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Einstaklingar 
annað
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Sjávarútvegur
11%

Verslun og 
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15%
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10%

Iðnaður og 
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Hlutfall útlána af innlánumÁhættuvegnar eignir / heildareignir
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Bankinn heldur áfram að sýna fram á stöðugt og gott 
aðgengi að erlendum mörkuðum sem hefur sýnt sig 
í stöðugri þátttöku fjárfesta frá meginhluta Evrópu á 
tímum markaðsóróa. 

Lausafjárstaða bankans helst sterk með öll hlutföll 
umfram kröfur eftirlitsaðila og innri viðmið. 
Lausafjárþekjuhlutfall (LCR) samstæðunnar í öllum 
gjaldmiðlum lækkaði milli ára og var 156% í lok 
árs 2021 en 196% í lok árs 2020. Lausafjárhlutfall í 
erlendum gjaldmiðlum eingöngu var 235% og 141% 
í íslenskum krónum í lok ársins 2021 samanborið við 
463% og 95% í árslok 2020. 

 Þann 28. júní 2021 tóku gildi nýjar reglur Seðlabanka 
Íslands um hlutfall stöðugrar fjármögnunar 
lánastofnana. Með reglunum var innleitt 100% 
heildarhlutfall fyrir stöðuga fjármögnun í samræmi 
við CRR II reglugerðina. Samhliða voru reglur um 
fjármögnunarhlutfall í erlendum gjaldmiðlum felldar 
brott. 

Heildarhlutfall stöðugrar fjármögnunar (NSFR) var 
122% í árslok samanborið við 123% í lok árs 2020 
og hlutfall stöðugrar fjármögnunar í erlendum 
gjaldmiðlum var 157% samanborið við 179% í lok árs 
2020. 

Í ljósi sterkrar lausafjárstöðu bankans í innlendri 
og erlendri mynt er mögulegt að bankinn íhugi 
endurkaup og/eða endurfjármögnun útistandandi 
skulda á árinu 2022. 

Eiginfjárhlutföll bankans vel yfir markmiðum,  
umfram eigið fé rúmlega 40 ma. kr. sem gefur 
töluvert svigrúm til arðgreiðslna
Heildar eigið fé nam  204 ma. kr. í lok árs 2021 
samanborið við 186 ma. kr. í  árslok 2020. 

Eiginfjárgrunnurinn hækkaði í  228 ma. kr. í árslok 2021 
úr  215 ma. kr  í árslok 2020 byggt á uppsöfnuðum 
hagnaði og AT1 útgáfu í september 2021 að 
fjárhæð 750 milljónir sænskra króna. Framsetningu 
eiginfjárhlutfalls bankans var breytt á 1. ársfjórðungi 

2021 þar sem vænt arðgreiðsla er dregin frá 
eiginfjárgrunni samkvæmt arðgreiðslustefnu, sem 
samsvarar 50% af hagnaði fyrra árs.  

Fjármálaeftirlitsnefnd tilkynnti í júlí um niðurstöðu 
könnunar- og matsferlis 2021 varðandi viðbótar 
eiginfjárkröfur (Pillar 2-R).  Samkvæmt niðurstöðunni 
er viðbótarkrafa bankans um eiginfjárgrunn 
2,5% á áhættugrunni, sem er hækkun um 0,8 
prósentustig frá fyrra ári. Heildarkrafa bankans um 
eiginfjárgrunn, sem tekur tillit til samanlagðrar kröfu 
um eiginfjárauka, hækkaði því úr  17,0% í 17,8%. Búist 
var við því að viðbótar eiginfjárkrafan myndi hækka 
tímabundið vegna áhrifa COVID-19 og því voru 
niðurstöðurnar í takti við væntingar bankans. 

Langtímamarkmið bankans um eiginfjárhlutfall 
almenns þáttar 1 er ~16,5% og tekur það tillit til 
hækkunar á sveiflujöfnunaraukanum í 2% og dvínandi 
áhrifum COVID-19 á viðbótar eiginfjárkröfuna. 

EiginfjárhlutfallVogunarhlutfallHeildarlausafjárþekjuhlutfall

156%

13,6% 25,3%
225%

13,2% 24,7%
187% 12,4% 22,9%

172%
12,6% 21,9%196%

13,6%
23,0%

123% 119% 122% 121% 122%

31.12.20 31.12.20 31.12.2031.3.21 31.3.21 31.3.2130.6.21 30.6.21 30.6.2130.9.21 30.9.21 30.9.2131.12.21 31.12.21 31.12.21

Heildar fjármögnunarhlutfall Eiginfjárhlutfall þáttar 1

20,1% 19,2% 20,1% 20,6% 21,3%

Fjármál og fjármögnun Efnahagsreikningur 
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Í lok árs var eiginfjárhlutfall bankans 25,3% saman-
borið við 23,0% í lok árs 2020. Samsvarandi hlutfall 
eiginfjárþáttar 1 var 22,5%, sem er hækkun úr  20,1%  í 
lok árs 2020.  Hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 (CET1) 
var 21,3% í lok árs 2021 samanborið við 20,1% 2020. 
Hækkunina á hlutföllunum má rekja til hagnaðar, 
lægri áhættugrunns og AT1 útgáfu í september 2021. 

Íslandsbanki gaf út fyrsta skuldabréf bankans sem 
telur til viðbótareiginfjárþáttar 1 (e. Additional Tier 
1) á þriðja ársfjórðungi 2021 og er útgáfan liður 
í bestun á efnahagsreikningi bankans. Útgáfan  
er að fjárhæð 750 milljónir sænskra króna með 
innköllunarheimild af hálfu útgefanda eftir 5 ár. 
Töluverð umframeftirspurn var eftir útgáfunni sem 
var seld til fjárfesta í Skandinavíu og á meginlandi 
Evrópu. Útgáfan ber 475 punkta álag ofan á þriggja 
mánaða millibankavexti í sænskum krónum og felur í 
sér tímabundna niðurfærslu (e. temporary writedown) 
lækki hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 (e. CET 1) niður 
fyrir 5,125%. Rými fyrir frekari AT1 útgáfu er um það bil 
6 ma. kr. 

Stjórn bankans mun leggja til 11,9 ma. kr. arðgreiðslu 
á aðalfundi í samræmi við arðgreiðslustefnu sem 
samsvarar 50% af hagnaði ársins.  Með tilliti til 
þessarar arðgreiðslu, frekari AT1 útgáfu og hækkunar 
á sveiflujöfnunaraukanum í 2% er eigið fé umfram 
langtímaeiginfjármarkið rúmlega 40 ma. kr.2 
Bankinn stefnir að hagstæðustu samsetningu á 
eiginfjárgrunni sínum á næstu 12-24 mánuðum. Til 
viðbótar stefnir bankinn á 15 ma. kr. endurkaup á eigin 
bréfum á komandi mánuðum að fengnu samþykki 
aðalfundar og Seðlabanka Íslands. Þrjár leiðir til 
endurkaupa koma til greina: endurkaupaáætlun, 
endurkaupatilboð og þátttaka í hlutasölu. 

Íslandsbanki notar staðalaðferð til að meta 
áhættugrunninn, sem var 902 ma. kr. í árslok 2021 
samanborið við  934 ma. kr. í árslok 2020. Áhættu-
grunnurinn nemur 63% af heildareignum í árslok 
2021 samanborið við 69% í árslok 2020. Innleiðing á 
reglugerð Evrópusambandsins nr. 2019/876 á Íslandi 
lækkaði áhættugrunninn töluvert og leiddi til 60 
punkta hækkunar á eiginfjárhlutföllum.  

Vogunarhlutfallið var 13,6% í lok árs 2021, óbreytt frá 
fyrra ári. 

Hófleg markaðsáhætta 
Markaðsáhætta er tilkomin vegna ójafnaðar í 
efnahagsreikningi samstæðunnar með tilliti til 
vaxtaáhættu, verðbólguáhættu og gjaldeyrisáhættu 
og eigna í lausafjársafni bankans sem Fjárstýring stýrir. 

Bankinn ber áhættu vegna verðbólgu þar sem virði 
verðtryggðra eigna er meira en virði verðtryggðra 
skulda. Í árslok 2021 var munurinn á samstæðugrunni 
41 m. kr. samanborið við 26,2 ma. kr. í lok árs 
2020. Jöfnuðinum er meðal annars stýrt með 
skiptasamningum, útgáfu verðtryggðra skuldabréfa 
og verðtryggðum innlánsreikningum. 

Gjaldeyrisjöfnuður var -0,3 ma. kr. (0,1% af 
eiginfjárgrunni) í árslok 2021, samanborið við 5,1 ma. 
kr. (2,4% af eiginfjárgrunni) í lok árs 2020. Ójöfnuðir 
bankans eru undir reglulegu eftirliti og eru þeir vel 
innan viðmiða laga og reglna.  

Fjármál og fjármögnun Efnahagsreikningur 

2 Byggt á langtíma markmiðum um eigið fé. Aukning umfram eigin fjár almenns eiginfjár 
þáttar 1 (e. CET 1) á 4F21 er tilkomin vegna sterkrar fjárhagsniðurstöðu og lægri áhættugrunns. 

Upphæðin breytist með hagnaði og breytingum á áhættugrunni
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Stjórnskipulag
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Samþykktir Íslandsbanka 

Samþykktir Íslandsbanka kveða m.a. á um tilgang 

bankans, hlutafé, hluthafafundi, kosningu stjórnar 

og skyldur hennar, sem og hvernig megi breyta 

samþykktum bankans.

Eignarhald bankans

Á árinu voru 35% af hlutum í bankanum teknir til 

viðskipta í Nasdaq Iceland kauphöllinni á Íslandi. 

Bankinn birtir lista yfir hluthafa bankans sem eiga 

eignarhlut yfir 1%.  

Bankasýsla ríkisins, fyrir hönd íslenska ríkisins, er 

stærsti hluthafinn í bankanum og fer með 65% 

eignarhlut, í samræmi við lög nr. 88/2009 um 

Bankasýslu ríkisins og eigandastefnu ríkisins fyrir 

fjármálafyrirtæki. Markmið ríkisins sem eiganda er að 

starfsemi bankans stuðli að trausti og trúverðugleika 

fjármálamarkaðar, samkeppni á fjármálamarkaði, og 

hámarki langtímavirði fyrir ríkissjóð að teknu tilliti til 

áhættu.  

Stjórnskipulag 
Stjórnun og yfirráð yfir Íslandsbanka skiptast á milli hluthafa, stjórnar 
og bankastjóra í samræmi við samþykktir bankans og viðeigandi lög 
og reglur. 

Organisational structureStjórnskipulag

Samþykktir Íslandsbanka

Hluthafar Íslandsbanka

Mannauður · Markaðs- og samskiptasvið · Stefnumótun · Lögfræðisvið

Stjórn

Innri endurskoðun

Fjármál

Áhættustýring

Regluvarsla

Einstaklingar

Skrifstofa 
bankastjóra

Viðskiptabanki Fyrirtæki og fjárfestar Íslandssjóðir

Bankastjóri

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Samtykktir_Articles_of_Association_Islandsbanki_2021.pdf
https://www.islandsbanki.is/is/grein/hluthafar--
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Stjórn og undirnefndir 
stjórnar 
Stjórn Íslandsbanka hefur eftirlit með starfsemi bankans 
og að hún sé í samræmi við lög og reglur sem um starfsemi 
hans gilda, góða viðskipta- og stjórnarhætti og þær reglur 
sem stjórn hefur sett um starfsemi bankans. 

Stjórnskipulag

Stjórn Íslandsbanka 
Í stjórn bankans sitja sjö einstaklingar, og tveir 
varamenn, sem kosnir eru á hverjum aðalfundi til 
eins árs í senn. Nánar er kveðið á um störf stjórnar í 
starfsreglum stjórnar.

Undirnefndir stjórnar 
Til þess að styðja við þróun, innleiðingu og eftirlit 
með viðfangsefnum stjórnar sem krefjast aukinnar 
sérþekkingar eða athygli skipar stjórn sérstakar 
undirnefndir stjórnar sem starfa samkvæmt 
erindisbréfi frá stjórn. Nefndirnar eru þrjár og eru allar 
skipaðar stjórnarmönnum. Erindisbréf nefndanna eru 
aðgengileg á vef bankans. 

Stjórn og undirnefndir stjórnar 

Starfsreglur stjórnar

· Áhættunefnd stjórnar  
· Endurskoðunarnefnd  
· Stjórnarhátta- og mannauðsnefnd  

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Starfsreglur_stjornar_Islandsbanka.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Mandate_Letter_Risk_Management_Committee.pdf
https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Mandate_for_Islandsbanki_Audit_Committee.pdf
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Stjórn bankans

Árs- og sjálfbærniskýrsla 2021

Anna Þórðardóttir
Stjórnarmaður 
frá apríl 2016.

Guðrún 
Þorgeirsdóttir

Stjórnarmaður 
frá mars 2020.

Árni Stefánsson
Stjórnarmaður 
frá apríl 2016.

Heiðrún Jónsdóttir
Varaformaður stjórnar 

frá mars 2020. 
Stjórnarmaður frá 

apríl 2016.

Frosti Ólafsson
Stjórnarmaður 
frá mars 2020.

Jökull H. Úlfsson
Stjórnarmaður 
frá mars 2021.

Hallgrímur Snorrason
Formaður stjórnar 

frá mars 2020. Stjórnarmaður 
frá apríl 2016.

Nánari upplýsingar um stjórnarmeðlimi

Stjórnskipulag Stjórn bankans

https://www.islandsbanki.is/is/vara/bankinn/stjorn-islandsbanka
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Bankastjóri ræður framkvæmdastjóra yfir starfssvið 
bankans og skipar nefndarmenn í ráðgefandi nefndir 
bankastjóra. Ráðgefandi nefndir bankastjóra skiptast 
í stefnumótunarnefndir, sem sjá um innleiðingu á 
stefnu stjórnar, og viðskiptanefndir, sem taka afstöðu 
til einstakra viðskiptaerinda. 

Framkvæmdastjórn og áhættustefnunefnd teljast til 
stefnumótunarnefnda og taka lykilákvarðanir er varða 
innleiðingu á þeirri stefnu sem mörkuð er af stjórn. Í 
þeim eiga sæti allir framkvæmdastjórar bankans auk 
annarra stjórnenda sem skipaðir eru af bankastjóra. 

Framkvæmdastjórn skal hafa yfirsýn og samhæfa 
lykilþætti í starfsemi Íslandsbanka og fer með 
ákvörðunarvald í þeim málefnum bankans sem 
bankastjóri felur henni í samræmi við stefnu, markmið 
og áhættuvilja stjórnar. 

Bankastjóri og 
ráðgefandi nefndir 
Bankastjóri ber ábyrgð á að rekstur og starfsemi bankans sé, á hverjum 
tíma, í samræmi við samþykktir bankans, samþykkta stefnu, fyrirmæli 
stjórnar og viðeigandi lög. 

Bankastjóri og ráðgefandi nefndir Stjórnskipulag

Áhættustefnunefnd tekur lykilákvarðanir er varða 
innleiðingu á umgjörð áhættustýringar og innra 
eftirlits og hefur eftirlit með því að áhættusnið 
bankans sé innan ramma yfirlýsingar stjórnar um 
áhættuvilja. 

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

Árs- og sjálfbærniskýrsla 2021

Ásmundur 
Tryggvason

Framkvæmdastjóri 
Fyrirtækja og fjárfesta 

frá janúar 2019.

Sigríður Hrefna 
Hrafnkelsdóttir
Framkvæmdastjóri 

Einstaklinga frá maí 2017.

Guðmundur Kristinn 
Birgisson

Framkvæmdastjóri 
Áhættustýringar 
frá október 2018.

Riaan Dreyer
Framkvæmdastjóri 

Upplýsingatæknisviðs 
frá september 2019.

Jón Guðni Ómarsson
Framkvæmdastjóri 

Fjármála frá október 2011.

Una Steinsdóttir
Framkvæmdastjóri 

Viðskiptabanka 
frá maí 2017.

Birna Einarsdóttir
Bankastjóri Íslandsbanka 

frá 2008

Nánari upplýsingar um framkvæmdastjórn

Stjórnskipulag Framkvæmdastjórn

https://www.islandsbanki.is/is/vara/bankinn/framkvaemdastjorn
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Introduction 
We have been engaged by the Board of Directors of Íslandsbanki hf. (the Bank) to undertake 
a limited assurance engagement of selected information in the Bank's Annual and 
Sustainability Report for the year 2021.

Assurance scope 
The scope of our work was limited to providing assurance on:
• The environmental factors as presented on page 42 and 44 of the Bank's Annual and 

Sustainability Report 2021 and
• The Bank's offset of CO2 emission for 2021 as presented on page 44 of the Bank's 

Annual and Sustainability Report 2021 

Together: “the selected information”

Our assurance does not extend to any other information in the Annual and Sustainability 
Report. 

Responsibilities of the Board of Directors and the Executive Management for the Annual 
and Sustainability Report 
The Board of Directors and the Executive Management are responsible for preparing and 
presenting the Annual and Sustainability Report. This responsibility includes establishing and 
maintaining internal controls, maintaining adequate records and making estimates that are 
relevant to the preparation of the Annual and Sustainability Report, such that it is free from 
material misstatement, whether due to fraud or error.

Responsibilities of the Auditor 
Our responsibility is to express a limited assurance conclusion on the selected information 
specified above based on the procedures we have performed and the evidence we have 
obtained. 

We conducted our limited assurance engagement in accordance with ISAE 3000 Assurance 
engagements other than audits or reviews of historical financial information issued by 
IAASB. A limited assurance engagement consists of making inquiries, primarily of persons 
responsible for the preparation of the Annual and Sustainability Reporting, and applying 
analytical and other limited assurance procedures, including inspection of documentation, 
and limited sample testing of the selected information. 

The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature from, and 
are less in scope than for, a reasonable assurance engagement conducted in accordance 
with IAASB's Standards on Auditing and other generally accepted auditing standards. The 
procedures performed, consequently, do not enable us to obtain assurance that we would 

become aware of all significant matters that might be identified in a reasonable assurance 
engagement. Accordingly, we do not express a reasonable assurance conclusion.

We performed our review from November 2021 to February 2022. Our work consisted of the 
following:
• Interviews with employees of the Bank to gain an understanding of the design of 

processes, systems and controls around; gathering data underlying the carbon emission 
calculation, incorporating the data into an outsourced system to calculate the emission, 
preparation of the Annual and Sustainability Report and review of the accuracy and 
consistency of the report.

• Interviews with employees of the service provider of the emission calculations to 
understand the process around receiving data from the Bank, the use of carbon indexes 
and the calculation of the emission.

• Review of documentation underlying the statement that the CO2 emissions of the Bank 
has been offset by purchase of offset certificates. 

• We have performed analytical review of the reported data, as well as evaluated and 
given feedback on the reliability and validity of the underlying sources. 

• Finally, we have evaluated the overall presentation of the sustainability section of the 
Annual and Sustainability Report 2021, including the consistency of information.

Our independence and quality control 
Ernst & Young ehf. applies ISQC 1 (International Standard on Quality Control) and 
accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented 
policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional 
standards and applicable legal and regulatory requirements. We are independent of 
Íslandsbanki in accordance with professional ethics for accountants and have otherwise 
fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements.

Conclusion
Based on the limited assurance procedures we have performed and the evidence we have 
obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the selected 
information disclosed in the Bank's Annual and Sustainability Report have not been 
prepared, in all material respects, in accordance with the reporting criteria.

Reykjavík, 10 February 2022

Margrét Pétursdóttir
Authorised Public Accountant

Auditor's Limited Assurance Report
To Íslandsbanki hf.

Áritun endurskoðenda
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