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Samstarf við þróun
• Klappir – grænar lausnir
• Þröstur Olaf Sigurjónsson
• Fleiri aðilar

30%

Stuðningur við þróun
• Landsbankinn
• Landsbréf
• Tveir lífeyrissjóðir

Um Reitun
• Sérhæft innlent greiningamatsfyrirtæki
• Starfsemi í lánshæfismötum, verðmötum og greiningaþjónustu í um 15 ár
• Viðskiptavinir eru einkum eftirlitsskyldir fagfjárfestar
• Undirbúningur að UFS áhættumötum hófst árið 2017
• Framkvæmir UFS möt fyrir innlendan markað



UFS mat (e. ESG rating)
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Mæling á sjálfbærnistöðu 
fyrirtækja

UFS mat (e. ESG rating)



Aðferðafræði

60% 90%

80% 70%

• Aðferðafræði í grunninn byggð út frá UFS 
leiðbeiningum NASDAQ

• 3 yfir flokkar – u.þ.b. 30 undirflokkar

• Mismunandi vægi á undirflokka eftir atvinnugrein

• 4 flokkar í 10 þrepum á UFS reitunarskala



Verklag

Gagnasöfnun Greining Staðfesting Einkunn Lokaskýrsla

Verðmöt/Lánshæfismöt

Ársreikningur

UFS möt

Sjálfbærniskýrsla



Afurð



Helstu niðurstöður árið 2020

fyrir markaðinn árið 2020 sem 
er líklegt til þess að hækka 

.

með skráð hlutabréf og
skuldabréf í íslensku

kauphöllinni hafa hlotið einkunn
í UFS mati Reitunnar.

34 fyrirtæki

63 punktar að meðaltali

Flokkur

B



Nokkur dæmi um niðurstöður

➢ Vel hugað að sjálfbærni í allri 
starfsemi 

➢ Opinber upplýsingagjöf góð

➢ Virkni æðstu stjórnenda og 
dreifð ábyrgð

➢ Virkar stefnur og sterk umgjörð 

➢ Ábyrgð í birgjamálum, vöru- og 
þjónustuframboði

➢ Skýr framtíðarsýn að aukinni 
sjálfbærni

➢ Horft er til sjálfbærni í 
starfsemi 

➢ Opinber upplýsingagjöf góð

➢ Virkni og áhugi fyrirtækis í 
greiningaferli 

➢ Ágreiningsmál krefst þess að 
taka umframbreytu inn í mat

➢ Aðlögunarþáttur nýttur

Fyrirtæki 3
Aðlögun á einkunn

Fyrirtæki 2
Lág einkunn

Fyrirtæki 1
Há einkunn

➢ Lítil áhersla á sjálfbærni í 
starfsemi

➢ Takmörkuð upplýsingagjöf

➢ Ekki horft til sjálfbærni í vöru 
og þjónustuframboði eða 
birgjamálum 

➢ Lítil virkni og áhugi fyrirtækis 
í UFS greiningarferli 

➢ Engin merki um aukna 
áherslu á sjálfbærni



Ávinningur

Aukin sérþekking og
dýpt sem myndast á 

aðferðafræðinni

Sérþekking

Tækifæri til að sjá hvar
fyrirtæki stendur í 

samanburði við
markaðinn

Samanburður
Mat óhaðs aðila veitir
hlutlausar niðurstöður

Hlutleysi
Tæki til að fylgja eftir þróun á 
frammistöðu yfir tíma. Veitir

fyrirtækjum aðhald og
ramma til að vinna eftir

Eftirfylgni

Minni kostnaður og
áreiti

Hagkvæmni
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