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Áritun um aðstoð við gerð ársreiknings

Til stjórnar IcelandSIF

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings fyrir IcelandSIF vegna ársins 2017. Ársreikningurinn hefur að geyma
skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal, ISRS 4410, um gerð óendurskoðaðra
reikningsskila með það að markmiði að aðstoða IcelandSIF við að leggja fram ársreikning sem er í samræmi við lög
og settar reikningsskilareglur á Íslandi. Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum
frá stjórn félagsins. Stjórn félagsins er ábyrg fyrir ársreikningnum.

Við höfum hvorki endurskoðað né kannað ársreikninginn og látum því ekki í ljós álit á honum.

Kópavogur, 11.apríl 2018.

Deloitte ehf.

Signý Magnúsdóttir
endurskoðandi
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Skýrsla stjórnar

Ársreikningur IcelandSIF fyrir árið 2017 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Endurskoðandi samtakanna
er Signý Magnúsdóttir hjá Deloitte en reikningurinn er ekki endurskoðaður eða kannaður. KPMG sér um bókhald
samtakanna.

IcelandSIF eru félagasamtök þar sem tilgangurinn er að efla þekkingu fjárfesta á aðferðafræði sjálfbærra og
ábyrgra fjárfestinga og auka umræður um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar.

Samtökunum er ætlað að vera óháður vettvangur fyrir umræðu og fræðslu um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar.

•Samtökin taka ekki tiltekna afstöðu til ábyrgra og sjálfbærra fjárfestinga eða einstakra málefna.
•Aðilar taka afstöðu á sínum forsendum.
•Samtökin eru ekki vettvangur til að samræma stefnu, afstöðu eða aðgerðir í ábyrgum fjárfestingum.

Samtökin voru stofnuð 13. nóvember 2017.

Ljóst er að stofnun og rekstur samtakanna byggir á breiðum grunni en stofnaðilar voru samtals 23. Í árslok 2017
voru 25 aðilar að samtökunum. Hópinn skipa tólf lífeyrissjóðir, fjórir bankar, fjögur tryggingarfélög, fjögur
rekstarfélög og eitt eignastýringarfyrirtæki.

Fyrstu stjórn samtakanna skipa Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir frá Landsbankanum, sem er formaður stjórnar, Davíð
Rúdólfsson frá Gildi-lífeyrissjóði, sem er varaformaður stjórnar, Arnór Gunnarsson frá Vátryggingafélagi Íslands,
Jóhann Guðmundsson frá Lífeyrissjóði verzlunarmanna, Kristín Jóna Kristjánsdóttir frá Íslandssjóðum og
Kristján Geir Pétursson frá Birtu lífeyrissjóði.

Stjórn samtakanna skipaði tvo vinnuhópa á vegum stjórnar:

Hópur sem fer fyrir vinnu í tengslum við siðferðileg viðmið í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og
starfssemi lífeyrissjóða, formaður vinnuhópins var skipaður Árni Hrafn Gunnarsson frá Gildi-lífeyrissjóði. Hópur
sem fer fyrir vinnu í tengslum við upplýsingagjöf og fræðslu um ábyrgar fjárfestingar, formaður vinnuhópsins var
skipuð Kristín Jóna Kristjánsdóttir hjá Íslandssjóðum.
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Reykjavík, 11.apríl 2018.

Rekstur og helstu áfangar

Hagnaður IcelandSIF á árinu 2017 nam kr. 5.684.502. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir samtakanna kr.
7.450.138 og bókfært eigið fé í árslok er jákvætt um kr. 5.684.502.

Ný stjórn samtakanna hóf starfið á stefnumótun til framtíðar og var sú vinna byggð á grunninum sem markaður
er í tilgangi samtakanna samkvæmt samþykktum.

Fyrsta stóra verkefnið var hönnun og gerð heimasíðu IcelandSIF (www.icelandsif.is) sem er ætlað að vera hjarta
samtakanna þar sem fréttir og fróðleikur verður birtur auk þess sem stefnt er að því að þar verði gerðar
aðgengilegar helstu niðurstöður fræðsluviðburða á vegum samtakanna.

Samtökin héldu fyrsta formlega fræðsluviðburðinn þann 20. febrúar sl. þar sem þrír gestir höfðu framsögu: Pia
Rudolfsson Goyer, mannréttindalögfræðingur á vegum Norska olíusjóðsins og stjórnarmaður hjá NorSIF –
systursamtökum IcelandSIF í Noregi fjallaði um sambærileg samtök í Noregi; Yulia Sofronova, forstöðumaður
tengslanets PRI á Norðurlöndum og í Mið- og Austur-Evrópu, kynnti samtökin PRI og Roelfien Kuijpers
framkvæmdastjóri hjá Deutsche Bank með aðsetur í New York greindi frá áherslum bankans í ábyrgum
fjárfestingum.

IcelandSIF fékk strax góðar viðtökur frá norrænum systursamtökum og eiga nú sæti í sameiginlegum vinnuhópi
sem hefur fyrst og fremst það hlutverk að deila þekkingu á milli landanna.

Það er álit stjórnar IcelandSIF að í ársreikningi þessum komi fram allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að
glöggva sig á stöðu samtakanna í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu. Stjórn IcelandSIF
staðfestir hér með ársreikning samtakanna fyrir árið 2017 með undirritun sinni.

Reykjavík, 11.apríl 2018.

Í stjórn 

Stjórnarformaður

Varaformaður stjórnar

Arnór Gunnarsson

Kristín Jóna Kristjánsdóttir Kristján Geir Pétursson
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Skýr. 2017

Stofngjöld ........................................................................................................................ 7.450.138 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ............................................................................ (1.765.636)

Rekstrarhagnaður 5.684.502 

Hagnaður ársins 5.684.502 

Rekstrarreikningur ársins 2017

IcelandSIF ársreikningur 2017
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Eignir Skýr. 31.12.2017

Veltufjármunir

Kröfur vegna stofngjalda .............................................................................................. 2 7.450.138 

Handbært fé .................................................................................................................... 2 0 

7.450.138 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 3

Höfuðstóll ....................................................................................................................... 5.684.502 

5.684.502 

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ............................................................................................................. 4 1.765.636 

1.765.636 

7.450.138 Eigið fé og skuldir

Efnahagsreikningur 31. desember 2017

Eigið fé

Eignir

Skuldir
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Skýr. 2017

Rekstrarhreyfingar

Rekstrarhagnaður ........................................................................................................... 5.684.502 

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta 5.684.502 

Rekstrartengdar eignir, hækkun ................................................................................... 2 (7.450.138)

Rekstrartengdar skuldir, hækkun ................................................................................. 4 1.765.636 

Handbært fé frá rekstri 0 

Hækkun handbærs fjár .................................................................................................. 0 

Handbært fé í upphafi árs ............................................................................................. 0 

Handbært fé í lok árs ..................................................................................................... 0 

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2017
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Skýringar

1. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

2. Aðrar peningalegar eignir

Kröfur vegna stofngjalda

31.12.2017

7.450.138 

7.450.138 

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af óbundnum bankainnstæðum.

31.12.2017

0 

0 

3. Eigið fé

Eigið fé greinist þannig:

Eigið fé

0 

5.684.502

5.684.502 

4. Aðrar peningalegar skuldir

Viðskiptaskuldir

31.12.2017

1.765.636 

1.765.636 

5. Samþykki ársreiknings

Kröfur vegna stofngjalda .................................................................................................................................................

Ársreikningur IcelandSIF fyrir árið 2017 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur.

Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Samtökin voru stofnuð á árinu 2017 og eru því samanburðartölur

ekki sýndar í ársreikningnum.  Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Kröfur vegna stofngjalda eru vegna áfallinna ógreiddra stofngjalda til félagsins í árslok 2017.

Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi þann 11.apríl 2018.

Innlendar viðskiptaskuldir ...............................................................................................................................................

Höfuðstóll við stofun félags  ...........................................................................................................................................

Hagnaður ársins .................................................................................................................................................................

Höfuðstóll 31.12.17 ..........................................................................................................................................................

Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum .........................................................................................................
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