
   

   

 

 
     

 

 

 

 

  

UFS NIÐURSTÖÐUR STUTT SAMANTEKT Á NIÐURSTÖÐUM 

Kvika banki nær góðum árangri í UFS mati Reitunar og hækkar um 5 punkta á milli 

ára. Kvika hefur unnið ötullega að sjálfbærnimálum á árinu 2021 og 

málaflokkurinn tekinn enn fastari tökum. Á árinu sameinuðust Kvika, TM og Lykill. 

Þá gengu kaup Kviku á Netgíró og Aur jafnframt í gegn. Ný heildarstefna fyrir 

samstæðuna hefur verið sett þar sem aukin áhersla er lögð á sjálfbærni. 

Stjórnskipan um sjálfbærni hefur verið betur formfest, m.a. með nýrri nefnd um 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni sem heyrir undir forstjóra. Aðkoma stjórnar og 

stjórnenda að loftlagstengdum málefnum hefur aukist og er þessi breyting á 

stjórnskipan jákvæð. Stór þáttur fyrir atvinnugreinina er hvernig tekið er á UFS 

þáttum í vörum og þjónustu bankans og hefur Kvika sýnt árangur á því sviði og 

mun halda áfram á þeirri vegferð. Kvika er viðskiptabanki sem leggur áherslu á 

fjártæknilausnir í starfsemi sinni, en með stafrænni tækni styður Kvika við 

einfaldari og vistvænni ferla. Dótturfélög Kviku eru á sömu vegferð og hafa 

jafnframt náð árangri í stafrænni umbreytingu. Hjá samstæðunni er boðið upp á 

græn bílalán og græna innlánsreikninga og er unnið að mótun og þróun að 

fleirum sjálfbærum vörum. Lánastarfsemin hefur verið styrkt með tilliti til UFS og 

gaf bankinn út græna fjármálaumgjörð ásamt því að fara í sína fyrstu grænu 

skuldabréfaútgáfu á dögunum sem var vel tekið. Stefnt er að því að birta 

áhrifaskýrslu og skýrslu um ráðstöfun fjármagns árlega. Haustið 2020 gerðist 

Kvika aðili að viðmiðum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (e. UN PRI) 

og er hugað að ábyrgri fjárfestingastarfsemi hjá Kviku eignastýringu. Bankinn 

stendur vel að almennum stjórnarháttum og viðskiptasiðferði en áhættan er 

metin minniháttar þar sem fjármálafyrirtæki á Íslandi starfa undir umfangsmiklu 

regluverki og eftirliti. Mikilvægur áhættuþáttur fyrir atvinnugreinina er 

upplýsingaöryggi. Stendur Kvika vel að málaflokknum en vinna fer nú fram að 

sameina umhverfi Kviku, TM og Lykils eftir samruna félagana fyrr á árinu. Kvika 

hefur staðist fyrstu úttekt ISO27001 upplýsingaöryggis staðalsins og vottun gefin 

út í lok árs 2021. Kvika stendur vel að flokk um aðfangakeðju og framkvæmir 

birgjamat og hefur innleitt siðareglur fyrir birgja. Kvika er öflugur styrktaraðili og 

veitir styrki til margvíslegra verkefna sem hafa jákvæð samfélagsleg áhrif. Hugað 

er vel að umhverfismálum í innri starfsemi og er mæld heildarlosun bankans 

kolefnisbundin. Hlutfallslega lág einkunn í flokki um visthagkvæmni (E.1) stafar 

að því að ekki liggja fyrir upplýsingar um umhverfisbókhald yfir þriggja ára tímabil 

þegar matið var framkvæmt, og því er árangur ekki metinn. Vel hefur verið staðið 

að mannauðsmálum hjá Kviku og fer nú fram samræming á ferlum sem snerta 

mannauð vegna samruna TM við Kviku. Mikil tækifæri eru að samnýta styrkleika 

félaganna í mannauðstengdum málum sem og öðrum málefnum. Kvika nær 

góðum árangri í þessu UFS mati og sýnir mikla virkni og vilja til að starfa sem 

ábyrgur þáttakandi í samfélaginu og hafa með því áhrif. 

 

EINKUNN 

Kvika banki nær góðum árangri í UFS mati Reitunar með 83 stig af 100 

mögulegum. Endar bankinn í flokki B1. 

 

B1 | 83 / 100  
 

 

SAMANBURÐUR VIÐ ÍSLENSKA ÚTGEFENDUR 

Kvika banki er vel fyrir ofan meðaltal í öllum flokkum í samanburði við innlenda 

útgefendur sem hafa farið í gegnum greiningu hjá Reitun (fjöldi um 35). Meðaltal 

markaðarins sýnir heildareinkunn sem er nú 67 stig af 100 mögulegum, flokkur 

B3. Er bankinn meðal 8 efstu félaga í flokki B1 eða ofar og eru þau félög talin 

standa vel miðað við markaðinn.  
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Við gerð þessarar greiningar og mats á umhverfis- og félagsþáttum og stjórnarháttum 

(UFS), er gengið út frá því að þau gögn og upplýsingar sem Reitun hefur fengið aðgang að 

til skoðunar séu sannleikanum samkvæmt og ekki liggi fyrir frekari gögn. Hafi Reitun 

fengið afhent ljósrit af skjölum gengur Reitun út frá því að þau séu í samræmi við frumrit 

viðkomandi skjala og ekki hafi verið gerðir neinir viðaukar eða breytingar á þeim eftir á. 

Þá er gengið út frá því að allar undirritanir á skjöl og samninga sem Reitun hefur fengið 

aðgang að séu réttar og skuldbindandi fyrir félagið.  

Þær skoðanir og spár sem hér koma fram eru byggðar á almennum upplýsingum og 

mögulega trúnaðarupplýsingum sem Reitun hefur undir höndum þegar matið er ritað. 

Helstu heimildir eru ársskýrslur og ýmis gögn frá þeim aðila sem verið er að meta, 

spurningalistar, samtöl og fundir auk aðgengilegra opinberra upplýsinga sem birst hafa í 

fjölmiðlum og á öðrum vettvangi sem félagið telur áreiðanlegar. Reitun ábyrgist þó ekki 

áreiðanleika eða nákvæmni upplýsinganna og ber enga ábyrgð á áreiðanleika 

upplýsingaveitna sem stuðst er við. Upplýsingar í umfjöllun eru einungis birtar í 

upplýsingarskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á neinn hátt og þær skulu ekki 

nýttar á þeirri forsendu að um sé að ræða ráðleggingar vegna fjárfestinga í 

fjármálagerningum. Fjárfestar eru eindregið hvattir til að afla sér sjálfstæðra ráðlegginga 

eigin ráðgjafa áður en fjárfest er í fjármálagerningum, s.s. vegna lagalegrar eða 

skattalegrar stöðu sinnar. Reitun og starfsfólk Reitunar bera ekki ábyrgð á viðskiptum sem 

byggð eru á þeim upplýsingum og skoðunum sem hér eru settar fram. 

Þrátt fyrir að þess sé sérstaklega gætt að upplýsingarnar séu réttar og nákvæmar þegar 

þær eru settar fram getur Reitun, eða starfsmenn Reitunar, ekki borið ábyrgð á villum. 

Mat á upplýsingum endurspegla skoðanir Reitunar á þeim degi sem þær eru settar fram, 

en þær geta breyst án fyrirvara. Hvorki Reitun né stjórnendur eða starfsmenn félagsins 

bera ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem hlýst af upplýsingum sem finna má í þessu mati 

eða dreifingu slíkra upplýsinga. 

Sérstök athygli er vakin á því að áætlanir og spár geta breyst fyrirvaralaust á jákvæðan 

eða neikvæðan hátt og eru háðar utanaðkomandi óvissu og breytum sem gjarnan eru ekki 

á valdi Reitunar. Reitun og starfsmenn félagsins taka ekki ábyrgð á því ef að UFS mat 

einstakra útgefanda sem félagið hefur metið og gefið einkunn á breytist. Reitun ábyrgist 

ekki að gera breytingar á þeim upplýsingum sem birtar eru í skýrslunni ef forsendur þeirra 

breytast eða ef í ljós kemur að þær eru rangar eða ónákvæmar. 

Reitun, starfsmenn Reitunar, stjórnarmenn eða aðilar tengdir Reitun kunna að eiga 

hagsmuna að gæta varðandi einstök félög sem greiningar, verðmatsskýrslur og annað 

útgáfuefni Reitunar lýtur að hverju sinni. Hagsmunir kunna að vera ýmsir t.d. sem 

hluthafar eða ráðgjafar, eða hagsmunir sem lúta að annarri veittri þjónustu. Möguleiki er 

á að útgefandi verðbréfa sem metin eru greiðir Reitun fyrir þá þjónustu. Öll 

greiningarvinna eru engu að síður unnin sjálfstætt af Reitun. 

Reitun á allan höfundarrétt að upplýsingum í skýrslunni. Óheimilt er með öllu að dreifa 

þeim upplýsingum sem finna má í matinu eða nýta þær með öðrum hætti án heimildar 

Reitunar.  
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