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You can´t build a reputation on what you are going to do.

- Henry Ford
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Fyrirtækjagátt VÍ

 Vefsvæði þar sem fyrirtæki landsins veita tilteknar 
upplýsingar um rekstur sinn og starfshætti
• http://www.vi.is/fyrirtaekjagattin/

 Tilgangurinn að auka gagnsæi í íslensku viðskiptalífi og um 
leið hvetja fyrirtæki til að innleiða góða starfshætti
• Gáttin aðstoðar fyrirtæki jafnframt við það verkefni með 

margvíslegri upplýsingagjöf
• Ýtir undir umræðu um stjórnarhætti hjá stjórnendum og í 

stjórnum

 Afurð Umbótaþings Viðskiptaráðs Íslands
• Haldið í júní 2010
• Gáttin svar við skýru ákalli um 100 stjórnenda úr íslensku 

viðskiptalífi

 Öllum frjálst að taka þátt
• Stjórn VÍ varðar veginn
• 300 stærstu næsti markhópur

http://www.vi.is/fyrirtaekjagattin/
http://www.vi.is/fyrirtaekjagattin/
http://www.vi.is/fyrirtaekjagattin/
http://www.vi.is/fyrirtaekjagattin/
http://www.vi.is/fyrirtaekjagattin/
http://www.vi.is/um-vi/frettir/nr/1072/
http://www.vi.is/fyrirtaekjagattin/nanar-um-gattina/
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Lykilupplýsingar um atvinnulífið ...

 Einblínt á 5 atriði fyrst um sinn
• Ársreikninga

• Kynjahlutföll í forystusveit, sbr. samstarfssamningur

• Starfsreglur

• Stjórnarháttayfirlýsing

• Fyrstu 3 atriðin í flestum tilvikum lögbundin

 Fyrirtæki fá einkunn á grunni niðurstaðna
• Eitt atriði gefur hvíta einkunn

• Tvö gula

• Þrjú til fjögur græna

 Forystufyrirtæki Gáttarinnar
• Þau fyrirtæki sem hljóta græna einkunn
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... gerðar aðgengilegar öllum

 Öll atriði verða að vera gerð aðgengileg notendum 
gáttarinnar
• Ekki nóg að vera með t.a.m. starfsreglur, allir verða að geta sótt 

þær

 Hefur að geyma skilmerkilega umfjöllun um öll áðurnefnd 
atriði
• Fyrirmyndir að gögnum aðgengilegar
• Umfjöllun um lög og leiðbeiningar til staðar

 Verður gefin út einu sinni á ári
• Eftir að frestur til að skila ársreikningum er lokið

 Ætlunin jafnframt að vekja athygli á margvíslegu efni sem 
nýtist stjórnendum
• Námsskeið
• Bæklingar og bækur
• Gagnaveitur
• Lög og reglur
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Gagnsæiseinkunn atvinnulífsins

 Verður tekin saman á grunni niðurstaðna 

Fyrirtækjagáttarinnar

• Gefin út samhliða útgáfu gáttarinnar

• Ýtir undir almenna umræða um mikilvægi 

stjórnarhátta í fyrirtækjarekstri

 Til að mæla árangur viðskiptalífsins í bættri 

upplýsingagjöf

• Því fleiri fyrirtæki sem taka þátt og hafa öll 

tilheyrandi gögn því meira gagnsæi
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Af hverju?

 Viðskiptalífið sýnir að það hafi dregið lærdóm af 

fortíðinni

• Mun taka tíma að endurvekja traust

• Fyrirtækjagáttin eitt af mörgum skrefum

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. 

If you think about that, you'll do things differently.

- Warren Buffett
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Hvenær?

 Fyrirtækjagátt Viðskiptaráðs verður opin fyrir 

skráningar fram á haust

• Opnað aftur fyrir skráningar að útgáfu lokinni

 Fyrsta útgáfan í október

• Unnt að uppfæra skráningar allt árið um kring


