
Hér að neðan er að finna ESG skýrslu Kviku banka hf. („Kvika“ eða „bankinn“) fyrir rekstrarárið 2019. 
Upplýsingarnar byggja á sameiginlegum ESG leiðbeiningum Nasdaq á Norðurlöndum. Staðlarnir 
í leiðbeiningunum skiptast í þrjá flokka, E fyrir umhverfisþætti, S fyrir samfélagsþætti og G fyrir 
stjórnarhætti. Kvika fylgir flokkunum í framsetningu sinni hér fyrir neðan. 

Tilgangur ESG leiðbeininga Nasdaq er að þjóna sem óformlegar leiðbeiningar fyrir fyrirtæki við 
framsetningu ófjárhagslegra upplýsinga. Hvert og eitt fyrirtæki þarf að miða ESG upplýsingagjöf 
sína við þá þætti sem skipta rekstur þess máli. Því geta upplýsingar hér fyrir neðan verið frábrugðnar 
þeim sem nefndar eru í leiðbeiningunum eða eftir atvikum ekki átt við. Í þeim tilvikum leitast Kvika 
við að gefa viðeigandi skýringar.

Skýrsla þessi er hluti af ófjárhagslegri upplýsingagjöf Kviku samkvæmt lögum um ársreikninga.
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E1. –  E2. Losun gróðurhúsalofttegunda

Með vísan til eðli starfsemi Kviku hefur bankinn metið að stærsti þátturinn í starfsemi hans, sem getur 
haft neikvæð áhrif á umhverfið, sé flugferðir og akstur starfsmanna til og frá vinnu. Til að vinna gegn 
þessu eru starfsmenn hvattir til að nýta sér vistvæna samgöngumáta og til að nýta fjarfundabúnað í stað 
ferðalaga eins mikið og kostur er. Kvika kolefnisjafnar öll flug starfsmanna á vegum bankans og hefur 
sett samgöngustefnu til að stuðla að því að starfsfólk noti vistvæna, hagkvæma og heilsusamlega ferða-
máta. Kvika hefur hins vegar ekki skilgreint nein sérstök mælanleg viðmið í þessum efnum. 

E3. – E6. Orku- og vatnsnotkun

Kvika leggur  áherslu á að lágmarka þau neikvæðu áhrif sem starfsemin kann að hafa á umhverfið 
og beitir til þess ýmsum úrræðum til að spara orku í starfsstöðvum bankans, takmarka óþarfa prentun 
og við endurvinnslu. Með vísan til eðli starfsemi Kviku hefur bankinn ekki skilgreint nein sérstök 
mælanleg viðmið í þessum efnum.

E7. Umhverfisstefna

Gildi Kviku er langtímahugsun en í því felst að hafa jákvæð langtímaáhrif á samfélagið. 
Umhverfisstefna Kviku er þannig innbyggð í gildi bankans og samfélagsstefnu. 

E8. – E10. Eftirlit með loftlagsmálum

Kvika hefur ekki sett á laggirnar sérstakt eftirlit stjórnar eða stjórnenda með áhættu tengdri loftlagsmálum. 
Umhverfis- og loftslagsmál eru þó viðvarandi þáttur í umræðum stjórnar og stjórnenda í tengslum við 
gildi bankans, samfélagsstefnu og almenna stefnumótun.  

Umhverfisþættir
(E)
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S1. – Laun forstjóra í hlutfalli við miðgildi launa

Laun forstjóra Kviku voru kr. 3.250.000 á mánuði. Miðgildi launa annarra starfsmanna Kviku voru 
kr. 1.288.000 á mánuði. Hlutfallið var því 2,52.

S2. – Launamunur kynja

Meðallaun karla í fullu starfi voru kr. 1.668.000. Meðallaun kvenna í fullu starfi voru kr. 1.091.000. 
Meðallaun kvenna eru því 65,4% af meðallaunum karla. Í hlutfalli þessu hefur ekki verið tekið tillit
til mismunandi eðli og ábyrgðar starfa.

Kvika skal lögum samkvæmt hafa lokið jafnlaunavottun eigi síðar en 31. desember 2020 en markmið 
bankans er að ljúka henni á fyrsta ársfjórðungi 2020. 

S3. – Starfsmannavelta

Á árinu 2019 voru að meðaltali 107 fastráðnir starfsmenn hjá Kviku. Þrír starfsmenn létu af störfum 
hjá bankanum á árinu og sex starfsmenn fluttust yfir í dótturfélög bankans vegna skipulagsbreytinga. 

S4. – Kynjahlutföll í stjórnunarstöðum

Í framkvæmdastjórn Kviku voru 7 karlar og 1 kona, að meðtöldum forstjóra og aðstoðarforstjóra. 
Hlutfallið var því 14% konur og 86% karlar. Hjá bankanum störfuðu 19 forstöðumenn, þar af voru 
8 konur og 11 karlar. Hlutfallið var því 42% konur og 58% karlar.

S5. – Hlutfall starfsfólks með tímabundna ráðningu og verktakar

Á árinu 2019 voru um 96% starfsmanna fastráðnir. Þeir starfsmenn sem voru lausráðnir voru annað 
hvort á reynslutíma eða í afleysingum vegna veikinda eða fæðingarorlofs fastráðinna starfsmanna. 

Samfélagsþættir
(S)
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S6. – Jafnrétti

Kvika er með jafnréttisstefnu sem ætlað er að tryggja starfsfólki bankans jöfn tækifæri með því að koma 
í veg fyrir hvers konar mismunun sem byggir á kynferði, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri 
starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund eða hvers konar ómálefnalegum þáttum. Stefnan byggir á mann-
auðsstefnu Kviku og gildi bankans um langtímahugsun. Þá hefur Kvika sett reglur um mótframlag 
bankans í fæðingarorlofi í þeim tilgangi að jafna stöðu kynjanna, koma til móts við mögulegt 
tekjutap starfsmanna og hvetja foreldra af báðum kynjum til að taka fæðingarorlof. 

Kvika hefur einnig markað sér stefnu og gert viðbragðsáætlun vegna eineltis, áreitni og ofbeldis. 
Tilgangur stefnunnar er að koma í veg fyrir einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustaðnum og tryggja 
að úrræði séu til staðar telji aðili sig hafa orðið fyrir slíkum brotum. 

S7. – Slysatíðni

Á árinu 2019 slasaðist enginn starfsmaður Kviku á vinnutíma.  

S8. – Heilsustefna

Kvika hefur ekki markað sér sérstaka heilsustefnu en með vísan til mannauðsstefnu bankans er starfsfólki 
boðið upp á heilsufarsmælingar árlega og reglulegar úttektir á starfsaðstöðu. Þá greiðir Kvika árlega 
íþróttastyrki og stendur fyrir hádegisrækt a.m.k. tvisvar sinnum í viku í starfsstöðvum bankans. 

S9. – Barnaþrælkun

Kvika hefur ekki sett sér sérstaka stefnu gegn barnaþrælkun en bankinn virðir mannréttindi, bæði barna 
og fullorðinna, í samræmi við íslensk lög og alþjóðlegar skuldbindingar.

S10. – Mannréttindi

Kvika virðir mannréttindi í samræmi við íslensk lög og alþjóðlegar skuldbindingar. Þá er jafnréttisstefnu 
bankans ætlað að koma í veg fyrir hvers konar mismunun sem byggir á ómálefnalegum þáttum. 
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G1. – Kynjahlutfall stjórnar

G2. – Óhæði stjórnar

G3. – Kaupaukar

G4. – Starfsmenn í verkalýðsfélögum

G5. – Birg jamat

G6. – Siðareglur

G7. – Persónuvernd upplýsinga og gagna

G9. – Upplýsingar um sjálfbærni

G10. – Vottun

G8. – Skýrsla um sjálfbærni

Í stjórn Kviku voru 3 konur og 2 karlar. Hlutfallið 
var því 60% konur og 40% karlar. Stjórnarformaður 
Kviku er kona. 

Meirihluti stjórnarmanna Kviku er óháður bankanum 
og engir framkvæmdastjórar sitja í stjórn hans. 

Ekkert kerfi er til staðar hjá Kviku sem veitir 
stjórnendum umbun byggða á ESG frammistöðu.  

Á árinu 2019 voru að meðaltali um 50 starfsmenn 
Kviku í verkalýðsfélögum.

Vegna eðli starfsemi Kviku hefur bankinn markað sér 
sérstaka stefnu eða sett sér viðmið hvað þetta varðar. 

Kvika hefur sett sér siðareglur sem starfsmönnum ber 
skylda til að kynna sér og fara eftir í störfum sínum. 

Kvika er með persónuverndarstefnu sem sett er 
með vísan til laga um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga.  

Kvika gerir almennt ekki sérstakar skýrslur 
um sjálfbærni. 

Kvika veitir almennt ekki sérstakar upplýsingar 
um sjálfbærni. 

Skýrsla þessi var unnin af starfsmönnum Kviku 
og er ekki vottuð af utanaðkomandi aðilum.

Stjórnarhættir
(G)
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