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Hvers vegna?
• Aukin áhersla á hina siðferðilegu hlið viðskiptalífsins

• Samfélagsábyrgð og ábyrgar fjárfestingar

• Siðferðileg viðmið í fjárfestingum – kemur inn í lög 2016

• Litlar leiðbeiningar um hvað siðferðileg viðmið þýða

• Þarf að taka upplýsta ákvörðun um hvað skiptir máli

• Áreiðanlegar upplýsingar grundvöllur ákvarðana
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Hvað?
Ófjárhagslegar upplýsingar – reglur og viðmið

• Ákvæði ársreikningalaga 2016

• Byggð á tilskipun Evrópusambandsins 34/2013

• Leiðbeiningar frá Evrópusambandinu 2017

• ESG Reporting Guide frá Nasdaq – nýjasta útgáfa 2019

• Ársreikningar og ársskýrslur félaga með skráð hlutabréf á Nasdaq 

Iceland



Hvað?
Þættir sem fjalla þarf um

• Upplýsingar um þróun, umfang, stöðu og áhrif

• Einstakir þættir:

• Umhverfismál

• Félagsmál

• Starfsmannamál

• Stefna í mannréttindamálum

• Varnir gegn mútum og spillingu



Hvað?
Þættir sem fjalla þarf um

• Viðskiptalíkan – stutt lýsing

• Lýsing á stefnu í málaflokkunum

• Lýsing á áreiðanleikakönnunarferli

• Yfirlit yfir árangur af stefnu

• Lýsingu á megináhættum 

• Ófjárhagslega mælikvarða

• Ef ekki stefna þá gera grein fyrir af hverju



Hvað?
Þættir sem fjalla þarf um frh.

• Viðskiptalíkan - hvernig gildi félagsins endurspeglast í starfseminni til lengri 
tíma

• Viðskiptaumhverfi

• Skipulag félagsins

• Markaðir

• Markmið og stefna

• Megin áhrifaþættir á framtíðarþróun

• Lykilárangursmælikvarðar



Hvað?
Þættir sem fjalla þarf um frh.

• Stefna

• Áreiðanleikakönnun

• Árangur

• Megin áhættur



Hvernig?
Úttekt á ársreikningum

• Skoðaðir ársreikningar félaganna 19 sem eru með skráð hlutabréf

• Tékklisti í samræmi við lagaákvæðin og leiðbeiningar EU

• Niðurstöður dregnar saman

• Ekki mat á gæðum eða áreiðanleika



Hvernig?
Viðskiptalíkan

• Umfjöllun um viðskiptalíkan oft mjög almenn

• Viðskiptaumhverfið

• Skipulag, markaðir, stefna og markmið

• Þættir sem hafa áhrif á framtíðarhorfur

• Lykilárangursmælikvarðar - KPIS



Hvernig?
Umhverfismál

• Stefnu lýst

• Eigið umhverfisspor en ekki í aðfangakeðjunni eða hjá viðskiptamönnum

• Litlar upplýsingar um áreiðanleika gagna

• Birtar tölulegar upplýsingar 

• Ekki samanburður við markmið

• Ekki lýsing á megináhættum



Hvernig?
Félagsmál

• Misskilningur á hvað átt er við með félagsmálum

• Fjallað um stefnu að einhverju leyti

• Litlar upplýsingar um áreiðanleika gagna

• Sjaldan tölulegar upplýsingar um árangur

• Ekki samanburður við markmið

• Ekki lýsing á megináhættum



Hvernig?
Starfsmannamál

• Fjallað um stefnu að einhverju leyti

• Litlar upplýsingar um áreiðanleika gagna

• Jafnlaunavottanir

• Eitthvað um tölulegar upplýsingar um árangur

• Ekki samanburður við markmið

• Ekki lýsing á megináhættum



Hvernig?
Mannréttindamál

• Í raun bara áskilnaður um lýsingu á stefnu í lögunum

• Flestir segjast virða mannréttindi og lög

• Jákvæðar undantekningar

• Engar upplýsingar um árangur eða samanburð við markmið

• Ekki lýsing á megináhættum



Hvernig?
Spillingar- og mútumál

• Sá þáttur sem mest vantar uppá

• Sjaldan lýst nema mjög almennt

• Ekkert um hvernig fylgt, hvað sé gert til að varna

• Engar upplýsingar um áhættu



Hvernig?
Samantekið

• Stefnu lýst en oft mjög almennt

• Litlar upplýsingar um áreiðanleika gagna

• Árangursupplýsingar og samanburð við markmið vantar oft

• Ekki lýsing á megináhættum

• Upplýsingar svolítið úti um allt



Hvernig?
Samantekið

• Sjaldnast neinar ytri staðfestingar

• Jafnlaunavottun

• Undir eða ekki á áliti endurskoðenda

• Ytri staðfestinga ekki síður þörf en á fjárhagsupplýsinga

• ESG raiting
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Og hvað svo?
Hvað geta fjárfestar gert?

• Beita sér fyrir úrbótum

• Hafa skýra mynd af því til hvers er ætlast

• Samtöl við stjórnendur

• ESG-rating ótímabær?

• Lærdómsferli
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