
Græn skuldabréf eru sífellt ákjósanlegri kostur, bæði í einkageiranum og hjá hinu 
opinbera, til að fjármagna verkefni, eignir eða aðra starfsemi sem eru hagkerfinu, 
umhverfinu og samfélaginu til hagsbóta.

Þjónusta vegna grænna 
skuldabréfa
Ný tækifæri til að afla fjármagns

Markaður í örum vexti

Græn skuldabréf eru valkostur við hefðbundna 
fjármögnun til að fjármagna umhverfisvæn 
verkefni, svo sem hreina orku, flutninga með 
lítilli kolefnislosun og orkunýtnar byggingar.

Græn skuldabréf hafa reynst vera vænlegur 
kostur fyrir sívaxandi hóp fjárfesta sem hefur 
áhuga á sjálfbærum fjárfestingum og algengt 
er að eftirspurn eftir bréfunum sé meiri en 
framboð. Því er engin furða að vöxtur á 
markaði grænna skuldabréfa hafi numið 
tæpum 80 prósentum frá 2016 til 2017, en 
árið 2017 nam útgáfa skuldabréfa 155 
milljörðum Bandaríkjadala.

Þótt bankastofnanir gefi út flest græn skulda-
bréf verður sífellt algengara að fyrirtæki gefi út 
sín eigin bréf. Þar á meðal eru stór fyrirtæki á 
sviði tækni, orku, bifreiða og neysluvara.

Útgefendur grænna skuldabréfa þurfa þó 
einnig að takast á við áskoranir og óvissu þar 
sem markaðurinn er nýr af nálinni (fyrsta 
græna skuldabréfið var gefið út árið 2007). 
Mörg fyrirtæki geta notið góðs af sérfræði-
ráðgjöf til að forðast fyrirséða áhættu eða fá 
staðfestingu þriðja aðila á skilmálum skulda-
bréfsins. Slík ráðgjöf miðar ávallt að því að 
hámarka trúverðugleika og eftirspurn eftir  
skuldabréfunum.

Hverjar eru áskoranir útgefenda?

Skilgreining á því hvað er „grænt“

Þrátt fyrir að viðmiðunarreglur og staðlar séu til 
staðar er ekki fullkomlega ljóst hvað felst í 
„grænu“ skuldabréfi.

Að öðlast skilning á flóknu umhverfi grænna 
skuldabréfa

Til eru margvíslegar viðmiðunarreglur og 
staðlar um græn skuldabréf en opinber löggjöf 
er af skornum skammti. Því getur verið erfitt að 
ákveða hvort skilgreina skuli grænt skuldabréf 
samkvæmt utanaðkomandi reglum eða þróa 
eigin ramma.

Fjárfestar fullvissaðir um fjárnotkun

Fjárfestar í grænum skuldabréfum gera sífellt 
meiri kröfur. Staðallinn um loftslagsskuldabréf 
krefst utanaðkomandi úttektar til að tryggja 
viðeigandi eftirlit og umsýslu með fjármagni 
sem rennur til útgefanda. Miðað við virði hefur 
hlutfall grænnar skuldabréfaútgáfu, sem hefur 
fengið álit óháðs aðila , aukist jafnt og þétt úr 
65% árið 2015 í 77% árið 2016 og áætlað 82% 
árið 2017. 

Komið í veg fyrir „grænþvott“

Útgefendur skuldabréfa standa frammi fyrir 
orðsporsáhættu ef umhverfislegur ávinningur 
af bréfunum er ekki í samræmi við væntingar. 
Slíkur „grænþvottur“ getur stefnt trúverðug-
leika fyrirtækisins og frekari skuldabréfaútgáfu 
í hættu.

Skýrslur um umhverfislegan árangur eftir 
útgáfu eru tiltækar fyrir 74% grænna 
skuldabréfa sem gefin voru út fyrir apríl 2016 
en gæði skýrslnanna eru mismikil.



Hvernig getum við aðstoðað

Ávinningur fyrir viðskiptavini

― Þverfaglegur hópur skipaður sérfræðingum 
í fjármálum fyrirtækja, fjármögnun, 
sjóðum og sjálfbærni.

― KPMG hefur tekið virkan þátt í starfi hóps 
tæknisérfræðinga vegna staðals ESB fyrir 
græn skuldabréf og er meðvitað um 
áhrifin sem hann hefur á markað grænna 
skuldabréfa.

― KPMG var fyrsta stóra endurskoðunar-
fyrirtækið sem fékk vottun til að staðfesta 
græn skuldabréf samkvæmt loftslags-
skuldabréfastaðlinum.

― KPMG hefur veitt ráðgjafar- og staðfestingar-
þjónustu fyrir mörg af fyrstu fyrirtækjunum 
sem gáfu út græn skuldabréf víða um heim 
og sérfræðingar í grænum skuldabréfum 
starfa á vegum fyrirtækisins í 15 löndum.
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Yfirlit yfir fjármögnunarkosti

― Farið yfir markmið og valkosti fjármögnunar 

― Tillögur að fjármögnunarleiðum

― Mat lagt á hugmyndir stjórnenda

Útfærsla á skilyrðum fyrir græn skuldabréf

― Þróa „græn“ skilyrði og ferla við stýringu 
fjármagns

― Val og mat á verkefni

― Sjóðsstýringarferli og eftirlit

― Rammi grænna skuldabréfa miðaður við 
staðla og starfsvenjur í atvinnugreininni

Framkvæmd

― Gerð kynningarefnis fyrir fjárfesta

― Samskipti við hagsmunaaðila svo sem 
lánshæfismatsfyrirtæki

Áframhaldandi umsjón með hagsmunaaðilum

― Upplýsingagjöf og óháð mat á árangri 
útgáfunnar 

útgefanda við val á grænum verkefnum 
og ráðstöfun fjár ásamt framvindu-
skýrslum útgefanda

― Trygging á því að farið sé eftir viðmiðunar-
reglum og stöðlum (t.d. CBI og GBP)

Eftirlit og skýrslugjöf

― Frammistöðuvísar og verkefnamat 
eru þróuð til að mæla og greina frá 
fjárhagslegum og umhverfislegum 
árangri verkefna

― Viðskiptavinir eru aðstoðaðir við

Óháð staðfesting þriðja aðila

― Staðfesting á ferlum og stjórntækjum  
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skýrslugjöf til innri og ytri hags- 
munaaðila
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