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Landsbankinn þinn 
Stefnan og árið 2011 í hnotskurn 





Grunnstoðir stefnunnar 





Viðskiptatryggð (Capacent) 



Traustur banki (Capacent) 



Viðvarandi umbótamenning 

» Bestu viðmið í stjórnarháttum  

» Efling áhættustjórnunar 

» Endurhönnun meginferla 
» Meginferlakort 

» Auka skilvirkni, hagkvæmni og bæta þjónustu 

» Viðskiptavinir í öndvegi 

» Siðasáttmáli 

» Samfélagsleg ábyrgð 

» Stjórnendaþjálfun 

» Menntun og fræðsla starfsmanna 



Áfangar á árinu 2011 

» Aðgerðalisti – opnir fundir – kynning á nýrri stefnu 

» Nýtt útlit – nýjar áherslur – nýtt hugarfar – sama nafnið 

» Atvinnusköpunarfundir í 25 sveitarfélögum 

» Samruni við Spkef, SP - Fjármögnun og Avant 

» Endurskipulagning skulda heimila og fyrirtækja 

» Ný húsnæðislán – lægri vextir – betri kjör 

» Sala fyrirtækja í óskyldum rekstri 

» Fjármögnun stórra verkefna 



Mannauðsmál 

» Öflug liðsheild – ein af grunnstoðum stefnunnar 

» Áhersla á jafnréttismál, fræðslu, ánægju  

» Vel fylgst með viðhorfi starfsmanna 

» Mikið álag á starfsfólk, miklar breytingar í bankanum 

» Álagsgreiðsla í desember 

 



Stolt og starfsánægja eykst 



Vinnustaðurinn 



Vinnustaðurinn 



Samfélagsábyrgð 

» Ný stefna kynnt á árinu 2011 

» Umræðan á landsbankinn.is 

» Opin samskipti við samfélagið 

» Samgöngusamningur 

» Siðasáttmáli  

» Hreyfiafl og nýsköpun 

 



Afkoma 2011 
Helstu stærðir og lykiltölur 



Takk fyrir 



Takk fyrir 



Efnahagsreikningur - eignir 



Efnahagsreikningur - skuldir 



Efnahagur - Eignir 



Eignir til sölu (m.kr.) 



Efnahagur - Skuldir og eigið fé 



Greiðsluflæði af skuldabréfi til LBI hf. 



Þróun skilyrts skuldabréfs 





Afkoma 2011 



Samanburður á afkomu 2010 og 2011 



Áhætta – innra mat á eiginfjárþörf 



Endurskipulagning fyrirtækja 
Hlutfall af útlánasafni Endurskipulagningar eigna 



Virðisbreytingar útlána 2009 - 2011 



Þróun vanskilahlutfalls 



Verkefnin framundan 
2012-2015 



Þróun og árangur 



Áherslur framundan 

» Ljúka fjárhagslegri endurskipulagningu viðskiptavina  
á árinu 2012 

» Efla þekkingu, hæfni og ánægju starfsmanna 

» Auka skilvirkni og hagkvæmni 

» Aukin og bætt þjónusta 
» Hreyfiafl 

» Opinn banki 

» Samfélagsleg ábyrgð 

» Persónuleg þjónusta 



Traust fjármögnun bankans til framtíðar 

» Ljúka uppgjöri við LBI hf. / skilyrt skuldabréf 

» Lánshæfiseinkunn 

» Aðgengi að erlendum lánamörkuðum 

» Undirbúa og tryggja farsæla skráningu á markað 





Takk fyrir 

|  Deild  |  Kynning  |  Kafli  |  Síða 
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