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Viðfangsefnið



Af hverju skiptir upplýsingagjöf fyrirtækja um sjálfbærni máli?

Haust 2020: Viljayfirlýsing 80% allra fjárfesta um að 
byggja upp Ísland með sjálfbærum hætti eftir COVID-19 

Ófjárhagslegir þættir eru orðnir lykilatriði í fjárfestingarákvörðunarferlinu

97% 96%
Fjárfesta leggja mat á 

ófjárhagslega upplýsingagjöf þeirra 
fyrirtækja sem eru til skoðunar.

Fjárfestar segja að UFS 
þættir séu grundvallaratriði 

við mat á fjárfestingum

Hlutfall fjárfesta sem myndu endurhugsa fjárfestingu vegna eftirfarandi atriða:

95%
Söga um eða hætta á slæmum 

stjórnarháttum
Áhætta í aðfangakeðju 

tengdri UFS þáttum

93% 92%
Saga um eða hætta er

fyrir hendi varðandi
virðingu fyrir

mannréttindum

Ef til staðar er áhætta tengd 
loftslagsbreytingum

90%



Áhersla á fimm stig sjálfbærnivegferða fyrir fyrirtæki og stofnanir
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Lög um ársreikninga



Lög um ársreikninga - 66. gr. d. Ófjárhagsleg upplýsingagjöf

Hverjir eiga að 
fylgja reglunum?

Frá hverju skal 
skýra?

Hvar eru 
leiðbeiningar að 

finna?

Hvar á að birta 
upplýsingarnar?
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Lög um ársreikninga – 66 gr. d

Hverjir eiga að 
fylgja reglunum?

1 Einingar tengdar almannahagsmunum

Skráð félög 

Lífeyrissjóðir 

Lánastofnanir 

Vátryggingafélög 

Stór félög sem:

• eiga fiskiskip með aflahlutdeild

• hafa rekstrarleyfi skv. lögum um fiskeldi

• reka raforkuver eða virkjun

• Falla undir raforkulög og eru:

• Stórnotandi

• Dreifiveita

• Flutningsfyrirtæki

• hefur flugrekstrarleyfi

• hefur leyfi til reksturs fjarskiptanets skv. lögum 
um fjarskipti

• Sem sinnir farmflutningum skv. skipalögum

Stór félög

Félag sem við uppgjörsdag fer yfir mörkin á 
a.m.k. tveimur af þremur eftirfarandi 
viðmiðunum:

1. heildareignum: 3.000.000.000 kr.,
2. hreinni veltu: 6.000.000.000 kr.,
3. meðalfjölda ársverka á fjárhagsárinu: 250,

Móðurfélög stórra samstæðna

Þegar ETA félög og stórar samstæður gera 
samstæðureikning er nægilegt að nái eingöngu til 
samstæðunnar.

Dótturfélag er undanþegið upplýsingagjöf enda 
komi þessar upplýsingar fram í skýrslu stjórnar í 
samstæðureikningi móðurfélags þess.

ETA félög (e.PIE)



Lög um ársreikninga – 66 gr. D  - frh.

Frá hverju skal 
að skýra?

2 66. gr. d. Ófjárhagsleg upplýsingagjöf

Upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að leggja 
mat á þróun, umfang, stöðu og áhrif félagsins.

Að lágmarki skal fjalla um umhverfis-, samfélags-
og starfsmannamál og gera grein fyrir stefnu
félagsins í mannréttindamálum og hvernig félagið 
spornar við spillingar- og mútumálum.

Einnig skal skýra frá:

a. lýsingu á viðskiptalíkani félagsins,

b. lýsingu á stefnu félagsins í tengslum við mál 
samkvæmt þessari grein, ásamt lýsingu á því 
hvaða áreiðanleikakönnunarferli félagið 
framfylgir,

c. yfirlit yfir árangur af stefnu félagsins í málum 
samkvæmt þessari grein,

d. lýsingu á megináhættum sem tengjast þessum 
málum í rekstri félagsins, þ.m.t., eftir því sem við 
á og í réttu hlutfalli, um viðskiptatengsl þess, 
vörur eða þjónustu, sem líkleg eru til að hafa 
skaðleg áhrif á þessum sviðum, og hvernig félagið 
tekst á við þá áhættu og

e. ófjárhagslega lykilmælikvarða sem eru 
viðeigandi fyrir viðkomandi fyrirtæki.

Ef félagið hefur ekki stefnu í tengslum við eitt eða 
fleiri mál samkvæmt þessari grein skal gera skýra 
og rökstudda grein fyrir því



Lög um ársreikninga – 66 gr. D  - frh.

Hvar eru 
leiðbeiningar að 

finna?

3

2019.06 - EC Communication 
from the Commission -
Guidelines on non-financial 
reporting Suppliment on 
Reporting Climate-related 
Information.pdf

2019.06 - 190618-climate-
related-information-reporting-
guidelines_en.pdf

Áhersluatriði í eftirliti 
ársreikningaskrár vegna 
reikningsársins 2020 | 2020 | 
Skatturinn - skattar og gjöld 
(rsk.is)

file:///C:/Users/margret.petursdottir/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NW1Z7HWY/2019.06%20-%20EC%20Communication%20from%20the%20Commission%20-%20Guidelines%20on%20non-financial%20reporting%20Suppliment%20on%20Reporting%20Climate-related%20Information.pdf
file:///C:/Users/margret.petursdottir/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NW1Z7HWY/2019.06%20-%20190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf
https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/arsreikningaskra/ahersluatridi/2020


Lög um ársreikninga – 66 gr. D  - frh.. 

Hvar á að birta 
upplýsingarnar?

4 Í lögum um ársreikninga:
Upplýsingarnar skulu birtar í yfirliti með skýrslu 
stjórnar

Varðveita skal skýrsluna í 25 ár.

Samskipti við Ársreikningaskrá:

Heimilt er að vísa í sérstaka skýrslu þar sem 
upplýsingarnar koma fram

Nefndarálit:

Upplýsingarnar eru ekki hluti af áritun 
endurskoðanda

Endurskoðandi staðfestir eingöngu að þær 
upplýsingar sem eiga að koma fram lögum skv. 
séu til staðar



Valkostir um 
skýrslugjöf



“Alphabetical soup” stafrófssúpa



Alþjóðleg þróun – samræming mælikvarða



Þróun í Evrópu – samræming mælikvarða

Helstu atriði

Fleiri fyrirtæki undir

Einfaldari reglur fyrir lítil félög

Staðlar sem verður skylt að fylgja

Skylda um óháða staðfestingu (ekki fyrir öll félög)

Stafræn upplýsingagjöf

Skylt að hafa í ársskýrslu

New directive takes EU 
corporate sustainability 
reporting to the next 
level - Accountancy 
Europe

“This is fundamental for achieving a 
sustainable economy. It requires companies to 
share more targeted, reliable, and easily accessible information
as the basis for sustainable decision-making”Corporate Sustainability 

Reporting Directive: 
Roadmap to 
Implementation -
Accountancy Europe

https://www.accountancyeurope.eu/reporting-transparency/new-directive-takes-eu-corporate-sustainability-reporting-to-the-next-level/
https://www.accountancyeurope.eu/events/non-financial-reporting-directive/


Af hverju óháð staðfesting?

“External Assurance is an essential step for those organisations that want to increase 
confidence in the quality of their sustainability content, data and processes portrayed in a 
report, as it provides an independent, third-party view of the thoroughness and relevance of the 
sustainability systems and approach.”

Yfirvofandi lagaskylda 

Ákall frá fjárfestum og 
öðrum hagaðilum

Aukinn trúverðugleiki Vera leiðandi á markaði

Aukin gæði vegna rýni



• Gríðarlegur hraði á breytingum vegna þess hve 
þörfin er rík

• Öll félög verða að setja sjálfbærni forgang ef 
þau vilja lifa af!

• Skýrslugjöfin er „bara“ frásögn af því sem 
fyrirtæki hafa gert en samt mjög mikilvæg 
upplýsingagjöf fyrir alla hagaðila

• Gildi upplýsinganna margfaldast við óháða 
staðfestingu

Brekka fram undan en allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi 



EY

Endurskoðun | Skattar | Ráðgjöf

Um EY

EY er leiðandi fyrirtæki í heiminum á sviði endurskoðunar, 
skattamála og ráðgjafarþjónustu. EY hefur markað sér þá stefnu að 
vera leiðandi á markaði og veita fyrsta flokks þjónustu sem er 
sniðin að þörfum viðskiptavina okkar, hvar sem er í heiminum. Við 
þjálfum framúrskarandi leiðtoga sem starfa saman að því að 
uppfylla fyrirheit okkar til allra þeirra sem hagsmuni hafa af 
starfsemi okkar. 
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