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Sjálfbærniskýrsla Fossa 2021
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Inngangur 

Fossar markaðir hf. eru verðbréfafyrirtæki sem veitir innlendum og erlendum fjár festum 

þjónustu á sviði markaðsviðskipta, fyrirtækjaráðgjafar og eignastýringar. Fossar eru 

fram sækið félag sem leggur áherslu á fagmennsku, árangur og traust. Mark mið Fossa 

er að vera í farar broddi íslenskra fyrirtækja á sviði sjálfbærni. Fossar leggja áherslu á 

áhrif af eigin starfsemi og áhrif sjálfbærnitengdra þátta á starfsemi félagsins, auk þess 

sem Fossar vilja hafa jákvæð áhrif á viðskiptavini og aðra haghafa í málefnum tengdum 

sjálfbærni. 

Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir vegferð félagsins í sjálfbærni. Fossar kjósa að styðjast 

við UFS-leiðbeiningar Nasdaq en skammstöfunin UFS stendur fyrir umhverfisþætti, 

félagslega þætti og stjórnarhætti. Fossar hafa lagt áherslu á að velja þá málaflokka 

innan UFS sem eru lýsandi fyrir starfsemi félagsins og sem félagið getur haft mest áhrif 

á. Í kjölfar útgáfu þessarar skýrslu mun félagið setja sér markmið og aðgerðaráætlun til 

þess að fylgja eftir framkvæmd hennar. 

Skref í átt að sjálfbærni 

Sjálfbærni hefur verið samofin starfsemi félagsins frá upphafi. Sjálfbærnivegferð 

félagsins er síbreytileg og Fossar taka fagnandi þeim áskorunum sem henni fylgja. 

Næstu áskoranir felast í ítarlegri greiningu á áhrifum félagsins, bæði jákvæðum og 

neikvæðum. Jafnframt munu Fossar þróa markmið og aðgerðaráætlun í því skyni að 

fylgjast með árangri félagsins á sviði sjálfbærni.

Á nýliðnu ári voru stigin skref í rekstri fyrirtækisins í átt að aukinni sjálfbærni. Fossar 

settu á fót sjálfbærninefnd, sem skipuð er þremur einstaklingum þvert á fyrir tækið. 

Hlut verk nefndarinnar er að hafa umsjón með útgáfu árlegrar sjálfbærniskýrslu og halda 

utan um sjálfbærnimál fyrirtækisins. Sjálfbærnistefna Fossa var samþykkt af stjórn í 

nóvember 2021. Við undirbúning hennar tók starfsfólk og stjórn þátt í stefnu mótun um 

sjálf bærni í starfsemi fyrirtækisins. Allt starfsfólk er upplýst um stefnuna, mark mið 

hennar og tilgang. Meginmarkmið stefnunnar er að sjálfbærni sé samofin allri starfsemi 

félagsins.

Ógn stafar af loftslagsbreytingum og Fossar telja það mikilvægt að vera jákvætt hreyfiafl 

í sinni starfsemi, bæði við miðlun og stýringu fjármagns. Fjármálamarkaðir hafa gegnt 

mikilvægu hlutverki við að stuðla að sjálfbærari þróun með innleiðingu mælanlegra 

hvata til góðra verka. Loftslagsbreytingar fela í sér áhættu í rekstrarumhverfi fyrirtækja 

sem geta haft neikvæð áhrif á ávöxtun þeirra. Fossar telja að með notkun UFS-viðmiða 

í fjárfestingum sé hægt að draga úr loftslagsáhættu og áhættuleiðrétta ávöxtun 

fjárfestinga. Fossar leggja þess vegna áherslu á að fjármagni sé beint í auknum mæli beint 

að sjálfbærum útgáfum hluta- og skuldabréfa.

Reykjavik, March 18th, 2021
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Með sjálfbærri fjármögnun hafa Fossar aðstoðað viðskiptavini félagsins við að ná 

markmiðum sínum um sjálfbærari rekstur þar sem áhersla á hagkvæmni fer saman við 

jákvæð umhverfisáhrif. Samhliða hafa Fossar haldið ráðstefnur um tækifærin sem felast 

í útgáfu sjálfbærra verðbréfa með markaðsaðilum sem hafa sýnt þessum eignaflokki 

aukinn áhuga. Fossar vilja halda þessari vegferð áfram með viðskiptavinum félagsins.  

Trú okkar er sú að sjálfbærniáherslur séu mikilvægur þáttur í vexti og velgengni 

fyrirtækja til lengri tíma.

Sjálfbærnitengdar skuldbindingar 

Fossar voru fyrst innlendra fyrirtækja til að gerast aðili að Climate Bonds Initiative 

(CBI), alþjóðlegum samtökum sem vinna að því að virkja skuldabréfamarkaði í þágu 

umhverfismála á heimsvísu. Félagið hefur verið brautryðjandi í umsjón með útgáfu 

sjálfbærra skuldabréfa hérlendis. Sjálfbær skuldabréf eru gefin út til að fjármagna 

umhverfisvæn verkefni og eru öflugt tæki til að bregðast við loftslagsbreytingum.  

Fossar hafa verið leiðandi ráðgjafi á sjálfbærum skuldabréfamarkaði. Þannig höfðu 

Fossar umsjón með fyrstu útgáfu grænna skuldabréfa hér á landi árið 2018, sem  

gefið var út af Reykjavíkurborg, og með fyrsta félagslega skuldabréfinu árið 2019  

sem gefið var út af Félagsbústöðum.

Á árinu 2021 sóttu Fossar um aðild að meginreglum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar 

fjárfestingar, Principles for Responsible Investments (UN PRI). Meginreglunum er ætlað 

að hjálpa fjárfestum að skilja áhrif umhverfisþátta, félagslegra þátta og stjórnarhátta á 

fjárfestingar og styðja þannig við að aðilar að meginreglunum taki ófjárhagslega þætti inn 

í fjárfestingarákvarðanir sínar.

Með aðildinni hafa Fossar skuldbundið sig til að innleiða og útfæra meginreglurnar1 

í starfsemi félagsins, skila gagnsæisskýrslu til samtakanna og upplýsa hvernig 

staðið er að ábyrgum fjárfestingum í starfseminni. Fossar stefna að útgáfu fyrstu 

gagnsæisskýrslunnar fyrir árið 2022.

1 https://www.unpri.org/about-us/what-are-the-principles-for-responsible-investment

2021

47%
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38%
af útgáfu í umsjón 
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https://www.unpri.org/about-us/what-are-the-principles-for-responsible-investment
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Fossar eru aðili að IcelandSIF, umræðuvettvangs um ábyrgar fjárfestingar, sem hefur 

það markmið að efla þekkingu á sjálfbærum og ábyrgum fjárfestingum. Starfsfólk 

Fossa eru þar virkir þátttakendur og eru fulltrúar í vinnuhópum á vegum samtakanna. 

Fossar hafa fengið viðurkenningu Creditinfo frá árinu 2018 fyrir að vera framúrskarandi 

fyrirtæki. Félagið hefur einnig komist árlega á lista Viðskiptablaðsins og Keldunnar yfir 

fyrirmyndarfyrirtæki í rekstri frá því að listinn kom fyrst út. Sjálfbærniskýrsla þessi 

er samþykkt af stjórn Fossa sem ber ábyrgð á skýrslunni. Forstjóri Fossa ber ábyrgð 

á framkvæmd og innleiðingu stefnunnar. Hann hefur jafnframt frumkvæði að árlegri 

endurskoðun hennar. 

Umhverfi og loftlagsmál 

Fossar leggja sig fram við að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif af rekstri sínum. Það er 

markmið félagsins að greina umhverfisáhrif af rekstri þess og setja fram aðgerðir um 

hvernig félagið hyggst draga úr neikvæðum áhrifum þeirra. Mikilvægur þáttur í því var að 

gera úttekt og greina umhverfisáhrif starfseminnar sem meðal annars felst í að reikna 

kolefnisspor Fossa. Kolefnisspor félagsins er reiknað af þriðja aðila samkvæmt viðmiðum 

Greenhouse Gas Protocol og skiptist eftir umfangi 1, 2 og 3. Útreikning og nánari 

skýringar á hverju umfangi fyrir sig er að finna á myndunum hér fyrir neðan.2

Starfsstöðvar Fossa eru á tveimur stöðum, við Fríkirkjuveg 3 og Skálholtsstíg 7. 

Hleðslustöðvar eru aðgengilegar á báðum stöðum og gefst starfsfólki færi á að hlaða 

bifreiðar sínar yfir daginn sem hvetur til notkunar á vistvænni fararkostum. Vegna 

staðsetningar starfsstöðva er mikið úrval af verslun og þjónustu í göngufjarlægð og því 

útblástur vegna aksturs í lágmarki. Fossar leggja mikið upp úr því að beina viðskiptum í 

nærumhverfið og styðja við rekstur fyrirtækja í miðbænum.

2 Greenhous Gas Protocol er staðlaður alþjóðlegur rammi til mæla og reikna út losun gróðurhúsalofttegunda. 

Umfang 1:

Bein losun t.d. vegna eldsneytisbruna bifreiða

Félagið fylgir tilteknum 

stefnum fyrir úrgang, vatn, 

orku og/eða endurvinnslu

Félagið hefur sett af stað 

fjármálatengdar vörur/

þjónustu eða framtök tengd 

sjálfbærni
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Á báðum starfsstöðvum er endurvinnanlegur úrgangur flokkaður og honum skilað til 

endurvinnslu. Endurvinnanlegar drykkjarumbúðir fara til Grænna skáta til stuðnings 

uppeldis- og félagsstarfs ungs fólks. Reynt er að draga úr pappírsnotkun eins og hægt  

er og eru t.d. allir samningar við viðskiptavini á rafrænu formi og undirritaðir rafrænt.

Myndin sýnir skiptingu 

eftir uppruna heildalosunar 

ársins 2021.

Umfang 2:

Óbein losun vegna notkunar á rafmagni og húshitunar

Umfang 3:

Önnur óbein losun, t.d. vegna flugferða, 

úrgangsmyndunar og framleiðslu aðfanga.

Skipting á uppruna losunar 

vegna framleiðslu aðfanga 

sem keypt voru á árinu 2021.

Helstu losunarvaldar koldíoxíðs í rekstri Fossa á árinu 2021 eru vegna kaupa á að-

föngum, sem jukust talsvert á árinu. Sú aukning stafar af fjölgun starfsfólks á árinu, úr 

14 í 21 stöðu gildi, og fjárfestingu í nauðsynlegum búnaði í nýju húsnæði Fossa við Skál-

holts stíg 7. Flugferðir og ferðavenjur hafa einnig talsverð áhrif á losun en þeir þættir hafa 

haft minna vægi eftir að heimsfaraldur COVID-19 skall á. Fossar stefna að því að starfs-

fólk haldi áfram að tilteinka sér nýjar venjur í kjölfar heimsfaraldurs, svo sem fjarfundi, 

sem draga úr mikilvægi þess að ferðast á milli staða og þar af leiðandi draga úr mengun. 
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Félagið er með stefnu gegn 

kynferðislegri áreitni og 

annarri óviðeigandi hegðun

Félagið hefur sett áætlun  

um mannauðsþróun

4,2%

Árleg breyting starfsmanna  

í fullu starfi, í prósentum 

12,5%

Árleg breyting starfsmanna  

í hlutastarfi, í prósentum

Félagslegir þættir

Fossar vilja hafa jákvæð samfélagsleg áhrif. Sem félag geta Fossar haft hvað mest 

jákvæð áhrif í gegnum mannauð. Rík áhersla er lögð á að vera eftirsóttur vinnustaður sem 

skapar starfsfólki sínu heilbrigt, öruggt og uppbyggilegt starfsumhverfi. Til að skapa slíkt 

starfsumhverfi er áhersla lögð á fjölbreytileika og vinnustaðamenningu án aðgreiningar. 

Það er stefna félagsins að öll kyn hafi jöfn tækifæri og að ekki mælist launamunur á milli 

þeirra. Áhersla er lögð á að starfsfólk samanstandi af fjölbreyttum hópi. Settar hafa verið 

stefnur og viðbragðsáætlun gegn einelti, kynferðislegri og kynbundinni áreitni og annarri 

ámælisverðri hegðun, enda er hverskonar mismunun, áreiti og ofbeldi ekki liðið. Fossar 

leggja áherslu á að starfsfólk okkar fái að þróast í starfi og endurmennta sig. Á árinu 

2021 luku til dæmis þrjú úr hópi starfsfólks námi í verðbréfaviðskiptum. Þá leggur félagið 

upp úr góðri aðstöðu fyrir starfsfólk kjósi það að nýta sér hreyfingu til að komast til vinnu 

eða stunda hreyfingu á vinnutíma.

Kynjahlutföll fyrirtækisins.

Laun kvenna samanborið 

við laun karlmanna

Launa forstjóra samanborið 

við laun annars starfsfólks

Launakjör
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Samskipti við nærsamfélagið

Allt frá stofnun félagsins hafa Fossar lagt áherslu á að hafa jákvæð áhrif á nær samfélag 

sitt. Stærsta verkefnið á því sviði er Takk dagurinn en hann hefur verið haldinn á hverju 

ári frá stofnun félagsins árið 2015. Þann dag renna allar þóknanatekjur Fossa til góðs 

málefnis sem starfsfólk velur hverju sinni. Að auki fella Kauphöllin, Nasdaq Iceland 

og T Plús niður öll gjöld af viðskiptum Fossa og láta þau renna til söfnunarinnar og 

auglýsinga stofan TVIST gefur vinnu sem tengist deginum. Frá upphafi hafa safnast um 

66,4 milljónir sem runnið hafa til sex mismunandi samfélagsverkefna og félagasamtaka.  

Á árinu 2021 söfnuðust 21,6 milljón sem rann til Jafningjaseturs Reykjadals. 

Eins og áður kom fram fer starfsemi Fossa fram í tveimur húsakynnum í miðbæ Reykja-

víkur, á Fríkirkjuvegi og Skálholtsstíg. Báðar byggingarnar eru frá árinu 1903 en hafa 

verið gerðar upp og öðlast nýtt líf. Hluti af anda félagsins er að endurnýta og hlúa að 

eldri byggingum og vonumst við til að fleiri deili þessari sýn okkar á miðbæ Reykjavíkur. 

Reykjavíkurborg veitti Fossum viðurkenningu árið 2018 fyrir endurbætur á Fríkirkjuvegi. 

Haraldur Þórðarson 

afhendir söfnunarfé 

Takk dagsins 2021.

Stjórnarhættir

Í samræmi við gildi okkar um fagmennsku, árangur og traust, leggja Fossar ríka áherslu  

á stöðuga þróun góðra stjórnarhátta, enda leggja þeir grunninn að traustum og 

vönduðum samskiptum hluthafa, stjórnar, starfsmanna, viðskiptavina og annarra 

hagsmunaaðila. Þá stuðla góðir stjórnarhættir Fossa að ábyrgri ákvarðanatöku, með 

traust og fagmennsku að leiðarljósi. 

 

Umfjöllun um þann lagaramma sem um starfsemina gilda og fylgni við leiðbeiningar um 

stjórnarhætti félagsins má finna í stjórnarháttayfirlýsingu Fossa sem er birt á heimasíðu.

Kynjahlutföll í stjórn

Félagið fylgir stefnu um siðferði 

og aðgerðum gegn spillingu
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UFS þættir eru teknir til greina 

við fjárfestingaákvarðanir

Félagið fylgir stefnu 

um persónuvernd

Félagið fylgir  

GDPR reglum

Gagnaöryggi og persónuvernd

Í starfsemi Fossa er unnið með trúnaðarupplýsingar frá viðskiptavinum og er því 

gagnaöryggi grundvallarþáttur í starfseminni. Rík áhersla er lögð á að tryggja 

áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem unnið er með innan félagsins. 

Hýsing tölvukerfa og gagna er í umsjá ISO-vottaðra aðila auk þess sem endurskoðun 

upplýsingakerfa fer fram á þriggja ára fresti. Hjá félaginu er starfandi öryggisnefnd sem 

einnig gerir reglulegar úttektir á gagna- og tölvukerfum. 

Siðferði og ábyrgar fjárfestingar

Traust viðskiptavina okkar byggir fyrst og fremst á siðferðislegum starfsháttum. Á árinu 

2021 var unnið að gerð siðareglna fyrir félagið og verða þær gefnar út á fyrri hluta árs 

2022. Samkvæmt henni verður það hluti af stefnu Fossa að krefja helstu birgja félagsins 

að fylgja siðareglunum. Við höfum einnig sett okkur reglur um hvatagreiðslur og að 

hvers kyns umbun frá viðskiptavinum okkar sem leiðir til hagsmunaárekstra sé óheimil. 

Ráðstafanir hafa verið gerðar til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra. Á árinu 2022 er 

stefnt að því að uppfæra þessar reglur og gera heilstæða áætlun um hvernig má koma  

í veg fyrir mútur og spillingu.

Fossar leitast eftir því að velja samstarfsaðila sem hafa sýnt framúrskarandi árangur  

á sviði sjálfbærnimála á heimsvísu.


