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Yfirlýsing höfundar 
 

Undirritaður nemandi Háskólans á Bifröst vann skýrsluna á vormisseri 2009. 

Markmiðið með verkefninu var að fjalla á fræðilegan hátt um afleiðuviðskipti til 

áhættuvarna og íslenskan peningamarkað, ásamt því að svara 

rannsóknarspurningunni.  

„er gagnlegt að verja útgjöld í erlendri mynt með framvirkum samningum?“  

Ekki er gert ráð fyrir því að lesendur skýrslunnar hafi sérþekkingu á viðfangsefninu 

og var það haft í huga við uppsetningu hennar. 

Þeim aðilum sem lögðu skýrsluhöfundi hjálp á einn eða annan hátt við gerð á 

skýrslunni er vert að þakka. Sérstaklega ber að nefna Kristján M. Bragason, 

leiðbeinanda og Guðrúnu Björk Friðriksdóttur sem hjálpaði við uppsetningu. Einnig 

vill höfundur þakka samnemendum, vinnufélögum og fjölskyldu sérstaklega fyrir 

þolinmæðina og frábærar samverustundir á síðastliðnum þremur árum. Þórður 

Guðjónsson fær jafnframt sérstakar þakkir frá höfundi.   
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Þessi skýrsla er skrifuð með þeim fyrirvara að ekki er tekið tillit til þeirra aðstæðna sem 

nú eru á gjaldeyrismarkaði Íslands, þar sem gjaldeyrishöftin eru ekki til frambúðar og 

mun lesandi sjá að skýrslan er skrifuð út frá sögulegum gögnum á árunum 2002 til 2007. 

Ákvörðun um fyrirvara tók skýrsluhöfundur í samráði við leiðbeinanda. 
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Ágrip 
 

Afleiður til áhættuvarna & íslenskur peningamarkaður er heiti skýrslunnar og er 

rannsóknaspurningin eftirfarandi: er gagnlegt að verja útgjöldum í erlendri mynt með 

framvirkum samningum? Svo unnt sé að komast að því mun skýrsluhöfundur kynna fyrir 

lesendum helstu hugtök sem tengjast afleiðuviðskiptum, áhættuvörnum og 

millibankamarkaði. Skýrslan er skrifuð með það í huga að lesandi hafi ekki sérþekkingu á 

viðfangsefninu og er uppsetning hennar þannig að lesandinn ætti að öðlast 

grunnþekkingu á viðfangsefninu við lestur hennar. Í skýrslunni er farið yfir helstu 

tegundir afleiðna og hvernig slík viðskipti fara fram, einnig er farið yfir sögu 

millibankamarkaðs á Íslandi og helstu hugtök á þeim vettvangi. Hlutverk Seðlabanka 

Íslands er skoðað og eins peningastefna hans, jafnt nú sem áður fyrr. Í kjölfar þeirrar 

umfjöllunar metur skýrsluhöfundur hvort skilvirkur millibankamarkaður hafi verið 

starfandi hér á landi á árunum 2002-2007.  Einnig kemur fram skilgreining á hvernig 

afleiðusamningar eru færðir í bókhald fyrirtækja og ársreikninga samkvæmt alþjóðlegum 

reikningsskilastöðlum, samhliða því er fjallað um gengishagnað og gengistap og metur 

skýrsluhöfundur hvort áhættuvarnir hafi verið á gráu svæði í vissum tilvikum.  

 

Heimildaöflun var með þeim hætti að vitnað var í fræðibækur um viðfangsefnið, ýmis rit 

frá fjármálafyrirtækjum var stuðst við, internetið var einnig notað við heimildaöflun og 

að lokum voru munnlegar heimildir fengnar frá fjórum starfsmönnum Glitnis banka hf. 

(nú Íslandsbanki) sem hafa sérþekkingu á viðfangsefninu. Munnlegum heimildum var 

aflað þannig að skýrsluhöfundur sat tvo sextíu mínútna fundi með öllum fjórum 

einstaklingunum. Að ósk þeirra er ekkert haft beint eftir þeim en þeirra er engu að síður 

getið í heimildaskrá ásamt hvaða stöðu þeir gegna/gengdu. 
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Saga afleiðuviðskipta og helstu afleiður 
 

Áhættuvarnir eiga sér margar myndir, hvort þær séu í formi slysatryggingar og þess 

háttar. Alla daga er fólk að reyna lágmarka áhættu sína í hinu daglega lífi og í raun á það 

sama við um fyrirtæki þegar þau eru að reyna lágmarka áhættur í sínum rekstri. Í þessum 

kafla mun skýrsluhöfundur fjalla um aðferðir afleiðuviðskipta, helstu hugtök tengdum 

afleiðuviðskiptum, helstu tegundir afleiðna og virkni þeirra. 

 

Afleiður eiga sér langa sögu og eiga afleiðuviðskipti sinn uppruna að rekja til bænda sem 

voru að tryggja uppskerutekjur sínar. Bændur reyndu eftir bestu getu að útiloka þá áhættu 

sem barst frá ýmiskonar náttúruhamförum. Í viðskiptum af þessu tagi er afurð bóndans 

undirliggjandi eign og má rekja sögur af slíkum samningum allt aftur til 12.öld
1
.  

Með árum og öldum hefur afleiðusamningum sem gerðir eru með þeim tilgangi að 

minnka áhættu fjölgað mikið. Í fyrri tíð voru þessir samningar gerðir mest megnis á 

gjaldeyri, landbúnaðarvörur og ýmsar aðrar hrávörur
2
. Afleiðusamningar eru 

viðskiptagjörningur þar sem virði samningsins er metið eftir verði undirliggjandi eignar 

þess samnings sem um ræðir í hvert sinn
3
. Oftast nær þegar afleiðusamningar eru gerðir 

þá er annar samningsaðilinn banki eða fjármálastofnun, allavega hefur hann ávallt 

milligöngu um forsendur samningsins milli samningsaðila.    

 

Gnótt- og skortstaða 

Þegar spákaupmenn gera afleiðusamning er ávallt tekin staða, annaðhvort skort (e. Short) 

eða gnótt (e. Long). Sá sem kaupir undirliggjandi eign er talinn vera með gnóttstöðu í 

samningnum því það er hans hagur að verð undirliggjandi eignar hækki. En svo er 

seljandinn talinn vera með skortstöðu, því það er hans hagur að verð undirliggjandi eignar 

lækki því þá er hann að græða á samningnum
4
. Þegar gnóttstaða er tekin þá veit aðilinn 

ekki hvaðan bréfin koma, þau geta verið fengin að láni og í raun byggist skortsala upp á 

því að fá lánuð bréf, selja þau kaupa svo bréf á lægra verði á gjalddaga samnings og skila 

                                                   
1
 Sigurður B. Stefánsson, (ritstj.), 2003,  Hlutabréf & Eignastýring, Reykjavík, Íslandsbanki, bls.133 

2
 Sigurður B. Stefánsson, (ritstj.), 2003,  Hlutabréf & Eignastýring, Reykjavík, Íslandsbanki,  bls.133 

3
 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

 bls. 1 
4
 Sigurður B. Stefánsson, (ritstj.), 2003,  Hlutabréf & Eignastýring, Reykjavík, Íslandsbanki, bls.135 
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þeim aftur til eiganda þeirra
5
. Viðskipti af þessu tagi geta verið mjög arðbær og stunda 

vogunarsjóðir (e. Hedge funds) skortsölu í miklu mæli, en áhættan er einnig gríðarleg og 

getur tap þessa sjóða margfaldast ef markaðir þróast ekki í þeirra hag.  

 

Skuldaraáhætta (e. Credit Risk) 

Afleiðusamningum fylgir alltaf ákveðin áhætta, meðal þeirra er skuldaraáhætta (e. Credit 

Risk) þar sem áhættan er sú að sá aðili sem gerir afleiðusamninginn standi ekki við 

skuldbindingar sínar
6
. Með þessa áhættu í huga hafa fjármálastofnanir komið upp kerfum 

sem reyna eftir fremsta megni að minnka þessa áhættu. Þessi kerfi virka þannig að ef 

virði undirliggjandi eignar samningsins fer undir ákveðið hlutfall þá er gert veðkall (e. 

Margin Call), þá er verið að kalla eftir meiri veðum, annað hvort í formi bréfa eða 

peninga. Algengasta leiðin er sú að viðskiptavinurinn stofni sérstakan reikning þar sem 

innistæðan er handveðssett og þarf þá aðilinn að bæta peningum inn á þann reikning 

þegar um veðkall er að ræða
7
.  

 

Viðskipti yfir borðið (e. Over the Counter – OTC) 

Ekki eru öll afleiðuviðskipti gerð í gegnum sérstakan markað, viðskipti yfir borðið (e. 

OTC) er mikilvæg viðbót í flóru afleiðuviðskipta
8
. Viðskipti af þessu tagi hafa í seinni tíð 

orðið mun algengari en viðskipti á sérstökum afleiðumarkaði. Bankar og 

fjármálafyrirtæki skapa markaði af þessu tagi og eru OTC markaðir mun sveigjanlegri 

hvað varðar skilmála samninga, lengd, verð og svo framvegis. Á OTC mörkuðum er 

mikil skuldaraáhætta (e. Credit Risk) sem aðilarnir taka á sig, með því að taka þátt í 

viðskiptum utan markaðs
9
.    

 

Staðlaður framvirkur samningur (e. Future Contract) 

Þeir samningar sem heyra undir þessum flokki virka þannig að tveir aðilar koma sér 

saman um að kaupa eða selja undirliggjandi eign á ákveðnum degi. Þessir samningar eru 

                                                   
5
 Munnleg heimild 

6
 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

bls. 30 
7
 Munnleg heimild 

8
 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

 bls. 2 
9
 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

, bls. 2 
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nær alltaf gerðir til þriggja mánaða og verðin eru opinber þar sem viðskipti með slíka 

samninga eru stunduð í kauphöllum og á sérstökum afleiðumörkuðum.
10

  

Lokadagur samningsins er kallaður afhendingadagur (e. Delivery) en oftast nær ná þessir 

samningar aldrei að lifa fram á afhendingadag þar sem þeir eru gerðir upp fyrir tímann (e. 

Before Maturity)
11

. Staðlaðir framvirkir samningar eru ekki notaðir til verjast áhættu á 

íslenskum mörkuðum, heldur eru þeir frekar notaðir til spákaupmennsku (e. Speculation) 

á verðbréf og skuldabréf
12

.  

 

Framvirkur samningur (e. Forward) 

Framvirkur samningur má segja að sé afleiðusamningur í sinni einföldustu mynd, það er 

upphafsdagur, afhendingadagur, verð og undirliggjandi eign. Viðskipti með framvirka 

samninga fara fram OTC þá er enginn sérstakur markaður sem rekinn er af kauphöll, 

heldur er samningurinn einungis á milli tveggja aðila þar sem fjármálastofnun hefur 

milligöngu um viðskiptin
13

. Sem dæmi um hvernig má nota framvirkan samning til 

áhættuvarna með gjaldeyri í huga þá gæti það litið út á þennan hátt:   

 

  Lokadagur Samningsgengi 

 

Gengishagnaður 

Gengi 160 157 

 

  

ISK 160.000.000 157.000.000 

 

         3.000.000      

GBP 1.000.000 1.000.000 

 

  

Tafla 1.1 

 

Í töflu 1.1 sjáum við að aðilinn getur læst inni gengi sem verður honum til góðs með 

gengishagnað upp á 3.000.000ISK, en svo gæti dæmið að sjálfsögðu snúið á hinn veginn 

og það þýddi gengistap upp á 3.000.000ISK. Framvirkir samningar eru gerðir til 

mismunandi langs tíma og er það í raun bara samningsatriði á milli þeirra aðila sem eru 

að skipta með undirliggjandi eign hverju sinni
14

.  

 

                                                   
10

 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

bls. 6 
11

 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

bls. 35 
12

 Munnleg heimild 
13

 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

 bls.4 
14

 Munnleg heimild 
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Valréttarsamningur (e. Option) 

Valréttarsamningar virka þannig að tveir aðilar koma sér upp samkomulagi um að kaupa 

eða selja undirliggjandi eign á ákveðnum tímapunkti. Sá sem hefur sölurétt (e. Put) hefur 

þar af leiðandi rétt til þess að selja eignina á samningsverðinu burtséð frá markaðsverði. 

Aftur á móti getur aðili svo haft kauprétt (e. Call) og þá hefur hann rétt til þess að kaupa 

eignina á samningsverði burtséð frá markaðsvirði
15

.  

 

Í  valréttarsamningum getur bara verið um sölurétt eða kauprétt að ræða og eru aðilarnir 

skuldbundnir því að selja eða kaupa ef aðilinn sem hefur sölu- eða kaupréttinn ákveður að 

nýta sér rétt sinn. Í stuttu máli þá eru þetta annað hvort kaup- eða söluréttarsamningar (e. 

Put or Call) og sá sem á réttinn er ávallt í gnóttstöðu.  

 

Amerískir valréttir eru þannig uppbyggðir að eigandi samningsins (e. Holder) getur nýtt 

sér rétt sinn hvenær sem er á samningstímanum og þar af leiðandi hefur reynst erfiðara að 

verðmeta amerísku valréttina. Evrópskir valréttir eru hins vegar þannig að eigandi 

samningsins (e. Holder) getur einungis nýtt sér rétt sinn á lokadegi samningsins
16

. Vegna 

þess hefur reynst einfaldara að verðmeta evrópska valrétti og hefur Black Scholes 

formúlan verið notuð til þess.  

 

Framvirkur skiptasamningur (e. Swap) 

Skiptasamningar (e. Swaps) eru flóknari en þeir samningar sem  hafa verið taldir upp hér 

að ofan. Forsendur þessa samninga á einfaldan hátt eru þannig að aðili kaupir mynt á 

ákveðnu gengi og skiptir svo þeim gjaldmiðli í annan á afhendingadegi. Skiptasamningar 

eru gerðir OTC og er tilgangurinn með þeim sá að færa sig tímabundið yfir í aðra mynt 

sem ber betri eða öruggari vexti og að gjaldmiðillinn er að einhverju leyti stöðugri
17

.  

 

                                                   
15

 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

 bls.6 
16

 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

bls.6 
17

 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

 bls.175 
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Einnig getur verið um að ræða vaxtaskiptasamninga (e. Intrest Rate Swaps) sem eru 

áhættuminni en gjaldmiðlaskiptasamningar (e. Currency Swaps)
18

. Vaxtaskiptasamningar 

eru áhættuminni vegna þess að einungis er verið að skipta vöxtum á milli greiðsluflæða, 

og reynt að verja sig gegn sveiflum á því greiðsluflæði sem er hverju sinni.  

 

Gjaldmiðlaskiptasamningar eru öðruvísi, þá er undirliggjandi eign samningsins 

gjaldmiðill sem er á frjálsum markaði. Verðmæti samningsins getur breyst eftir hversu 

mikið undirliggjandi eignin sveiflast. Á gjaldmiðlaskiptasamningum er annars vegar 

stundarleggur (e. Spot) og hins vegar framvirkur leggur (e. Forward). Seinni leggurinn 

kemur með áhættuna inn í spilið og á uppgjörsdag getur virði samningsins breyst í 

annaðhvort neikvæða eða jákvæða átt. 

 

 En svo eru vaxtaskiptasamningar þannig að einn aðili greiðir fyrirfram ákveðna fasta 

vexti af greiðsluflæði og fær svo greidda til baka fljótandi vexti af öðru greiðsluflæði. 

Svo geta þessir samningar einnig virkað öfugt, það er að aðili greiði fljótandi vexti en fái 

fasta vexti. Einnig eru greiðsluflæðin oftar en ekki í sitt hvorri myntinni.  

 

Eignaskiptasamningur (e. Equity Swaps) 

Eignaskiptasamningur er fjármálagjörningur sem er framkvæmdur á milli tveggja aðila. Í 

stuttu máli má lýsa eignaskiptasamningi með fræðilegu dæmi; fjárfestir gerir samning við 

fjármálafyrirtæki um bréf í M12 og fær þar af leiðandi að njóta kostum þess og göllum að 

eiga hlutabréf fyrir 10.000.000ISK. Samningurinn getur verið til 12 mánaða og bréfin á 

genginu 15. Hann leggur eitthvað hlutfall af samningnum inn á handveðsreikning, t.d. 

30%. Lánið fyrir hlutabréfunum er 7% árlegir vextir sem aðilinn greiðir. Hann kaupir 

fræðilega aldrei bréfin og koma þau aldrei á vörslureikning sem hans eign, eina eignin er 

skuldbindingin við bankann, það er samningurinn.  

 

Eins og er skýrt frá þá eru tveir leggir á þessum samningum, skulda- og eignahlið. Þessir 

samningar eru venjulega reiknaðir upp mánaðarlega og fjárfestirinn gerir ráð fyrir því að 

bréfin hækki og hann muni fá greiddan arð af bréfunum.    

                                                   
18

 Munnleg heimild 
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Saga ISK á opnum markaði og peningastefna 
 

Í mars mánuði 2001 var opnað fyrir viðskipti með íslensku krónuna og mynduð vísitala 

um hana. Gengisvísitala sem endurspeglar styrkleika hennar gagnvart öðrum 

gjaldmiðlum. Þessi peningastefna kallast flotgengisstefna og var áður notast við mjúka 

fastgengisstefnu. Það var mikil áhersla lögð á, í ljósi aukinnar hnattvæðingar, að Ísland 

gæti verið virkur þátttakandi í fjármagnsflutningum, sem eru frjálsir í opnu hagkerfi líkt 

og á Íslandi
19

.  

 

Flotgengisstefnan 

Markmið flotgengisstefnunar er að halda verðbólgu í 2,5% , mjúka fastgengisstefnan hins 

vegar átti að halda gengi krónunnar innan ákveðinna vikmarka frá gengisvísitölu. Með 

flotgengisstefnu ræðst verð krónunnar eftir framboði og eftirspurn.   

 

Stýrivextir (e. Treasury Rate) 

Stýrivextir Seðlabanka Íslands (e. Treasury Rate) eru útlánsvextir bankans og er tilgangur 

þeirra að stýra flæði peninga inn í kerfið. Ef stýrivextir eru háir eiga þeir að hafa þá virkni 

að flæði peninga minnkar og auka hvata til sparnaðar því vaxtatöflur viðskiptabanka taka 

mið af vöxtum Seðlabanka Íslands. Þegar stýrivextir eru háir á einnig að dragast úr 

þenslu og þar af leiðandi á verðbólga að minnka. Þegar á að auka peningastreymi í 

þjóðfélaginu þá er algengast að seðlabankinn lækki vexti sína og þá verður ódýrara að 

fjármagna einstaka framkvæmdir og þá eykst þensla.  

 

Ef stýrivöxtum er haldið hátt í langan tíma bregða fjármálstofnanir á það ráð að fá lán 

erlendis frá og breyta því yfir í íslenskar krónur. Þegar aðstæður af þeim toga koma upp, 

styrkist krónan þar sem viðskipti með hana aukast til muna
20

.  

 

                                                   
19

 Sigurður B. Stefánsson, (ritstj.), 2003,  Hlutabréf & Eignastýring, Reykjavík, Íslandsbanki, bls 62 
20

 Sigurður B. Stefánsson, (ritstj.), 2003,  Hlutabréf & Eignastýring, Reykjavík, Íslandsbanki, bls 62 
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Mynd 2.1 

21
 

  

Eins og sést á mynd 2.1 hér að ofan þá hefur Seðlabanki Íslands verið með nokkra 

sérstöðu með tilliti til stýrivaxta. Á sama tíma og vöxtum er haldið í hærri kantinum, á 

tímabilinu 2002 – 2007, þá er krónan aftur á móti í sterkari kantinum og  mun verða sýnd 

þróun gengisvísitölunnar á mynd 2.2 hér að neðan. Þetta undirstrikar að í opnu hagkerfi 

þegar aðgengi að fjármagni er ekki auðvelt í heimalandi fyrirtækja að þau sæki þá heldur 

lán erlendis frá. 

 

Mynd 2.2.
22

 

 

Á mynd 2.2 sjáum við þróun gengisvísitölunnar árin 2002-2007 og má segja að gengið 

hafi verið nokkuð stöðugt á þessum tíma. 

                                                   
21

 http://visindavefur.hi.is/myndir/styrivextir_300508.jpg 
22

 

http://www.hagstofa.is/?PageID=776&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=PEN02102%26ti=Gengisv%EDsit%F6lur+1991%2D2008+%26path=../

Database/peningamal/gjaldeyrisvidskipti/%26lang=3%26units=V%EDsitala 

0

5

10

15

Tímabilið 2002 - 2007

Stýrivextir nokkurra landa - þróun 

Ísland

Japan

Evrusvæðið

Bretland

Bandaríkin

0

50

100

150

2002 2003 2004 2005 2006 2007

G
en

gi
sv

ís
it

al
a

Þróun GVT 2002-2007



Háskólinn á Bifröst  Vormisseri 2009 

Höfundur: Ingi F. Eiríksson  Leiðbeinandi: Kristján M. Bragason 

9 

 

 

Mynd 2.3.
23

 

Þróun á meðal verðbólgu sést á mynd 2.3 með tilliti til stýrivaxta og tilgang þeirra, þá 

sést að þrátt fyrir hátt vaxtastig er seðlabankinn ekki að ná markmiðum sínum. 

Verðbólgumarkmið seðlabankans er 2,5% og aðal stjórntæki hans eru stýrivextir
24

, með 

því að einblína á verðbólguna og markmiðið um að halda henni í skefjum þá hafa risið 

upp gagnrýnisraddir um að krónan styrkist óþarflega mikið vegna hás vaxtastigs. Meðal 

þeirra manna sem gagnrýndu þessa hávaxtastefnu var Sigurjón Þ. Árnasson fyrrverandi 

bankastjóri Landsbankans. Á þingi LÍÚ árið 2005 benti Sigurjón á að þegar öllum 

aðgerðum er ætlað að halda verðlagi í skefjum, með notkun stýrivaxta þá skapist 

þrýstingur á gengi krónunnar, sem leiðir til gengishækkunar. Þá getur styrking krónunnar 

dregið úr verðbólgu
25

. Með því að hækka vexti til að slá á verðbólgu, ýtir það undir að 

krónan styrkist. Sigurjón og benti einnig á að erlend lántaka í miklu mæli og víðtæk 

verðtygging lána á Íslandi orsaki að stýrivextir virki fyrst og fremst í gegnum gengi 

krónunnar. Hann benti einnig á að íslenska hagkerfið væri mun opnara en tíðkast
26

.  

 

Ef við skoðum myndir 2.2 og 2.3 þá sést að í raun voru stýrivextir að virka öfugt við það 

sem þeir áttu að gera. Þar sem vextirnir voru háir, þá jókst erlend lántaka, og viðskipti 

                                                   
23

 

http://www.hagstofa.is/?PageID=711&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIS01000%26ti=Breytingar+%E1+v%EDsit%F6lu+neysluver%F0s+fr

%E1+1988%26path=../Database/visitolur/neysluverd/%26lang=3%26units=V%EDsit%F6lur%20og%20hlutf%F6ll 
24

 Peningamál 2002/3 
25

 http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1048781 
26

 http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1048781 
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jukust með krónuna þegar fyrirtæki voru að skipta erlendum gjaldmiðlum yfir í íslenskar 

krónur og aukin verðbólga fylgdi í kjölfarið með auknu fjárstreymi í landið.  

 

Gengisvísitalan – GVT 

Gengisvísitala íslensku krónunnar er reiknuð út frá vægi valdra gjaldmiðla í 

utanríkisviðskiptum Íslands.    

 

Þeir gjaldmiðlar sem eru í þessum útreikningi er skipt hlutfallslega eftir vægi hvers og 

eins. Árið 2003 voru níu myntir sem mynduðu gengisvísitöluna og var það bandarískur 

dollari sem hafði mest vægi á þeim tíma en japanskt jen hafði minnst vægi. Gengi 

krónunnar getur veikst gagnvart einstaka gjaldmiðlum þó svo að vísitalan sjálf breytist 

lítið sem ekkert. Þessa þætti verður að hafa í huga þegar er verið að horfa á styrkleika 

krónunnar
27

.  

 

Gengisvísitalan er þannig að þegar hún hækkar, sem dæmi úr 150 upp í 151 þá er krónan 

að veikjast gagnvart gjaldmiðlunum í vísitölunni. Svo aftur á móti þegar vísitalan lækkar 

þá styrkist krónan
28

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
27

 Sigurður B. Stefánsson, (ritstj.), 2003,  Hlutabréf & Eignastýring, Reykjavík, Íslandsbanki, bls 64 
28

 Sigurður B. Stefánsson, (ritstj.), 2003,  Hlutabréf & Eignastýring, Reykjavík, Íslandsbanki, bls 64 
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Millibankamarkaður með krónur á Íslandi árin 2002-2007 
 

Millibankamarkaður er, eins og segir kannski í nafninu, markaður fyrir banka með fé í 

mismunandi myntum. Bankar og fjármálastofnannir eru sífellt að fjármagna sig og ganga 

peningar á milli á mismunandi kjörum í mismunandi langan tíma. Þau fyrirtæki sem 

stunda viðskipti á millibankamarkaði gefa upp kjör sín á inn og útlánum fyrir þá 

tímaramma sem algengastir eru. Í þessum kafla munu helstu hugtök á 

millibankamörkuðum og vaxtakjör verða útskýrð. Jafnframt verður farið yfir bæði 

London Inter Bank Offered Rate (e. LIBOR) og  Reykjavík Inter Bank Offered Rate (e. 

REIBOR) vexti. 

  

Þróun millibankamarkaðs með krónur á Íslandi  

Millibankamarkaður á sér ekki langa sögu á Íslandi. Árið 1981 telja margir að þá hafi 

verið lagður grunnur að millibankaviðskiptum á Íslandi. Seðlabanki Íslands gaf út reglur 

árið 1981 um víxilkvóta innlánsstofnanna, þessar reglur fólu í sér að stærstu 

fjármálastofnanir á Íslandi gátu selt 15 daga víxla, ársfjórðungslega, innan ákveðins kvóta 

til seðlabankans
29

. Þessi kvóti sem var gefinn út nam 6% af heildar innlánum hverrar 

stofnunar og skiptist í tvo flokka með mismunandi forvöxtum. Ef svo stofnunin nýtti sér 

ekki heimildina hækkuðu heimildir þeirra og gat því heimild þeirra á næsta ársfjórðungi 

tvöfaldast. Þessar heimildir voru svo framseljanlegar fyrir þá sem ekki nýttu sér þær og 

voru þær seldar með álagi
30

.  

Þessi markaður hafði bersýnilega sínar takmarkanir og voru helstu hömlurnar taldar vera 

lítið svigrúm fjármálastofnanna til vaxtabreytinga. Árið 1984 hélt þróunin áfram og aukið 

svigrúm veitt í vaxtamálum. Svo aftur árið 1987 var horfið frá víxilkvóta kerfinu og fékk 

þá millibankamarkaður á Íslandi mun meira vægi en áður með tilliti til lausafjárstöðu 

fjármálastofnanna
31

.  

                                                   
29

 Peningamál 2002/3 
30

 Peningamál 2002/3 

 

 
31

 Peningamál 2002/3 
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Mynd 3.1.
32

 

 

Eins og sést á mynd 3.1 hér að ofan þá eykst veltan á millibankamarkaði töluvert á milli 

ára. Þegar ný peningastefna var tekin upp árið 2001 má segja að þá byrji markaðurinn að 

starfa af meiri krafti en áður.  

 

 

LIBOR 

Þeir vextir sem eru þekktastir á millibankamarkaði til útlána á milli banka eru London 

Interbank Offered Rate (e. LIBOR).  Vextir á millibankamarkaði eru breytilegir en engu 

að síður eru þetta taldir vera sannari áhættulausir vextir í útreikningi heldur en stýrivextir 

(e. Treasury Rate)
33

. LIBOR vextir eru boðnir (e. Quote) til mislangs tíma og eru 

algengustu LIBOR vextirnir til eins mánaðar. Engu að síður eru þeir einnig boðnir til 

þriggja, sex, níu og tólf mánaða. Svo er það fjárstýringu hvers banka að bjóða vexti yfir 

nótt (e. Over Night) til sjö og fjórtán daga. Þegar um er að ræða innlán á milli banka er 

notast við London Interbank Bid Rate (e. LIBID)
 34

. 

                                                   
32

 http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=3537 

 

Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

bls. 76 
34
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Til þess að geta boðið LIBOR/LIBID vexti verður bankinn að flokkast sem viðurkenndur 

gagnaðili samkvæmt reglum markaðarins, lánshæfiseinkunn hans þarf að vera AA eða 

betra
35

. Þegar viðskiptavinir banka sækja um lán í erlendri mynt á Íslandi er alltaf tekið 

mið af LIBOR vöxtum þegar þannig ber við og leggur svo bankinn álag ofan á LIBOR 

vextina sem er fast út lánstímann en LIBOR vextirnir eru breytilegir og taka mið af 

stýrivöxtum seðalabanka hverrar myntar sem lánuð er.    

 

REIBOR 

Vextir á Íslandi eiga við um íslensku krónuna og nefnast þeir Reykjavík Interbank 

Offered Rate (e. REIBOR) sem eru útlánsvextir. Reykjavík Interbank Bid Rate (e. 

LIBID) eru aftur á móti innlánsvextir á milli banka
36

. Þessir vextir hafa verið háir 

undanfarin ár í kjölfar peningastefnu Seðlabanka Íslands sem, eins og áður sagði, er 

notuð til þess að halda verðbólgu í skefjum. Viðskipti með krónur hafa verið mjög mikil 

undanfarin ár og eru það mikið til erlendir bankar sem eru að nýta sér sterkt gengi 

krónunnar og hið háa vaxtastig REIBOR/REIBID vaxta sem tengjast svo stýrivöxtum á 

Íslandi
37

.  

 

Endurhverf viðskipti (e. Repo) 

Svokölluð endurhverf viðskipti (e. Repo) eru algeng á milli fjármálastofnanna og 

byggjast þessi viðskipti í stuttu máli á því að stofnun kemur með eignir sem hún veðsetur 

fyrir lausafé. Fjármálastofnanir geta komið með skuldarbréf sem þær hafa gefið út og 

nýtur þá aðilinn sem geymir veðin góðs af þeim í einhvern ákveðinn tíma. Seðlabanki 

Íslands er viðskiptabanki fjármálastofnanna á Íslandi og koma þær því mikið til hans með 

endurhverf viðskipti í huga. Það er svo gagnaðilans að meta hversu mikið hann lánar fyrir 

þessi ákveðnu veð, þó svo að sá sem sækist eftir láninu sé með einhverja ákveðna 

upphæð í huga. Endurhverf viðskipti eru ein af algengustu viðskiptum sem stunduð á 

milli banka þegar aðili þarf að fjármagna sig til skemmri tíma
38

. 

 

 

                                                   
35

 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

bls. 76 
36

 Peningamál 2002/3 
37

 Munnleg heimild 
38
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Er skilvirkur millibankamarkaður á Íslandi? 

  

Líkt og var fjallað um í köflunum hér að ofan þá hefur millibankamarkaður á Íslandi 

vaxið gríðarlega frá því að ný peningastefna var tekin upp í mars 2001. Þróunin var sú að 

smám saman var höftum létt af viðskiptum á millibankamarkaði, þá gátu 

fjármálafyrirtæki fjármagnað sig með betri hætti en áður. Í kjölfarið á einkavæðingu 

bankanna var leyst úr læðingi mikið magn af fjármunum og sést það best á því hvernig 

velta á millibankamarkaði eykst frá árinu 2004.  

 

Í skýrslunni hefur verið fjallað um þegar Sigurjón Þ. Árnason talar á þingi LÍÚ um 

hugsanlegar hættur í kjölfar hás vaxtastigs og að þá væri verið að halda gengi krónunar 

uppi á ef til vill falskan máta. Þessi gagnrýni Sigurjóns var mjög réttmæt þar sem í raun 

verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands voru ekki að nást þó svo stýrivextir hafi verið í 

hærri kantinum allt frá því á árinu 2001. Á því tímabili, sem skýrslan tekur mið af, þá 

náðist verðbólgumarkmið Seðlabankans aðeins einu sinni í stuttan tíma árið 2003 likt og 

sést á mynd 2.3 á bls. 11. Það sýnir að þó svo vaxtastig hafi verið hátt þá var mikil þensla 

í landinu allan þann tíma sem vextir náðu tveggja stafa tölu. Sú þensla stafaði mikið til 

vegna þess að erlendir fjárfestar sáu sér hag í sterku gengi krónunnar og hás vaxtastigs. 

Það nýttu þeir sér með því að skipta erlendum gjaldmiðli yfir í íslenskar krónur og þar af 

leiðandi jókst spurnin eftir krónum og gengið styrktist, líkt og sést á mynd 2.2, þar sem 

gengisvísitala krónunnar tekur mið af framboði og eftirspurn.  

 

Meginmarkmið peningastefnu Seðlabanka Íslands var að halda verðbólgu í 2% og 

aðalverkfæri seðlabankastjóra voru stýrivextir. Það má því segja að aðalverkfærið hafi 

snúist upp í andhverfu sína líkt og kom fram hér að ofan. Með það í huga er vert að velta 

því upp hvort skilvirkni hafi verið við lýði á íslenskum millibankamarkaði á árunum 2002 

– 2007.  

 

Það er mat skýrsluhöfundar að markaðurinn hafi verið lítið skilvirkur og að falskar 

forsendur hafi í raun ráðið för, þar sem hátt vaxtastig jók þenslu í stað þess að slá á hana. 

Þá sést einnig í skýrslunni að eftir því sem vextir hækka þá eykst velta á 

millibankamarkaði og gengi krónunar styrkist. Einnig sést á mynd 3.1 að velta á 
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íslenskum millibankamarkaði fór að hægjast á árinu 2006 þegar ákveðið ástand kom upp 

á íslenskum fjármálamarkaði. Þá sést það best hvernig gengi íslensku krónunnar veiktist á 

árinu 2006 á mynd 2.2 á bls. 10 og á töflu 6.2 á bls. 29.  

 

Þó svo að aðgengi að fjármagni og margir aðrir góðir þættir hafi skapast í kjölfar stærri 

millibankamarkaðar á Íslandi á árunum 2002 – 2007, þá þarf ekki að vera svo að 

markaðurinn hafi verið skilvirkur, heldur ber að líta á þær forsendur sem eru fyrir hendi. 

Líkt og Sigurjón Þ. Árnason hafði talað um þá var peningastefna Seðlabanka Íslands ekki 

að virka sem skildi og það leiddi af sér aukna þenslu sem myndaðist af erlendu fjármagni 

á millibankamarkaði. Það eitt og sér styður það að markaðurinn hafi ekki verið skilvirkur.  
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Áhættuvarnir  
 

Íslenska krónan er einn af smæstu gjaldmiðlum í heimi og mörg fyrirtæki á Íslandi stunda 

viðskipti á alþjóðavettvangi. Þess vegna hafa fyrirtæki í auknu mæli reynt að útrýma 

þeirri áhættu sem getur fylgt sveiflum gjaldmiðla gagnvart íslensku krónunni. Í þessum 

kafla verður skýrt frá hvernig áhættuvarnir með afleiðusamningum virka, með því að 

skýra frá muninum á spákaupmennsku (e. Speculation) og áhættuvörn (e. Hedging). 

  

Stýring áhættu 

Fyrirtæki á Íslandi hafa í auknu mæli stundað viðskipti á alþjóðavettvangi sem krefjast 

útgjalda í erlendri mynt, en einnig eru tekjur í erlendri mynt stór þáttur sem er að aukast í 

rekstri fyrirtækja
39

. Með því að festa gengi á væntum tekjum eða gjöldum er hægt að 

núllstilla ákveðna áhættu. Sjávarútvegsfyrirtæki eru með óvarna stöðu  (e. Exposed) 

gagnvart sveiflum á gengi krónunar þar sem laun eru greidd út til áhafna frystitogara 

samdægurs og þeir koma í land sem dæmi. Að tryggja framtíðarvirði aflans er mikilvægt 

þar sem laun hafa verið greidd út miðað við ákveðið gengi. Með því að gera framvirkan 

samning sem nemur launagreiðslum er hægt að útiloka tap sem gæti svo myndast af því
40

.  

 

Mynd 4.1. 

                                                   
39

 Rit útgefið af Markaðsviðskiptum Glitnis 2007, Framvirkir Gjaldmiðlasamningar. 
40

 Munnleg heimild 
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Eins og sést á mynd 4.1 þá myndast óvarin staða (e. Exposure) þegar ekki er tekið tillit til 

gengisbreytinga. Fyrirtæki reyna að minnka áhættu sína með því að gera framvirka 

samninga og þá verða þau ónæm fyrir gengissveiflum upp að ákveðnu marki.  

Mörg íslensk fyrirtæki hafa í áratugi þurft að tryggja rekstur sinn með því að kaupa og 

selja gjaldeyri, en áður en krónunni var fleytt árið 2001 var lítið annað í boði en að kaupa 

gjaldeyri á stundargengi og safna í gjaldeyrisforða til þess að hafa val um að nýta forðann 

þegar það var hagstætt. Þessi aðferð felur í sér að fyrirtækið þarf að binda lausafé sitt í 

erlendum gjaldeyri sem ber mun minni vexti en íslenska krónan. Með opnara hagkerfi og 

nýjum lögum um gjaldeyrisviðskipti myndaðist tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki að verja 

tekjur og gjöld með framvirkum samningum og um leið varð lausafjárstaðan betri
41

.  

 

Áhættuvörn með skortstöðu (e. Short hedge) 

Dæmi um varnir af þessu tagi eru algengar hjá stórum framleiðendum, og fyrirtækjum 

sem hafa mestar tekjur af útflutningi. Skortstaða felur í sér að sá sem tekur skortstöðu er 

að selja vöruna eða gjaldeyrinn. Þá selur fyrirtækið framvirkt til þriggja mánaða sem 

dæmi, vörur á gengi dagsins og er þar af leiðandi búið að tryggja sér ákveðna upphæð 

fyrir ákveðið magn af framleiðslu sinni
42

. Bóndi er að selja afurð á markaði, við getum 

sagt sem dæmi korn, og vænt uppskera er tuttugu tonn af korni. Hann ákveður að selja 

framvirkt öll tuttugu tonnin á umsömdu gengi, þá er hann búinn að útiloka hugsanlegan 

gróða ef verð á korni fer hækkandi á samningstímanum, en um leið er hann búinn að 

útiloka áhættuna af verðlækkun og þar af leiðandi er hann búinn að útiloka tap
43

.  

 

Virði skortstöðu = framvirkt verð – verð á undirliggjandi eign á gjalddaga
44

 

 

Það sama getur átt við um gjaldeyri og getum við tekið dæmi um íslenskt fyrirtæki sem 

hefur tekjur að mestu leyti í bandarískum dollurum en svo aftur útgjöld í íslenskum 

krónum. Þá veit fyrirtækið af láni í íslenskum krónum sem er á gjalddaga eftir þrjátíu 

daga og til þess að eiga fyrir því þarf það að selja gjaldeyri. Um leið þá á það útistandandi 

                                                   
41

 Munnleg heimild 

Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

 bls. 48 
43

 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

 bls. 48 
44

 Sigurður B. Stefánsson, (ritstj.), 2003,  Hlutabréf & Eignastýring, Reykjavík, Íslandsbanki, bls. 135 
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peninga hjá viðskiptavinum sínum erlendis og fær þann pening greiddan eftir þrjátíu daga 

einnig. Þannig að til þess að tryggja virði vænts fjárstreymis selur fyrirtækið vænta 

innkomu framvirkt fyrir ákveðna upphæð til þess að útiloka áhættu
45

.  

 

Áhættuvörn með gnóttstöðu (e. Long hedge) 

Þegar fyrirtæki stunda áhættuvarnir með gnóttstöðu þá er keypt framvirkt sem dæmi, 

gjaldeyrir, öfugt við skortstöðu þar sem undirliggjandi eign er seld framvirkt. Ef fyrirtæki 

þarf að greiða af láni eða kaupa vörur af birgjum og það situr á ákveðnu magni af lausafé 

er oft gott að útiloka gengissveiflur með því að eiga fyrir væntum kostnaði.  

 

Virði gnóttstöðu = verð á undirliggjandi eign á gjalddaga – framvirkt verð
46

 

 

Þegar gnóttstaða er tekin til þess að lágmarka áhættu getur samt sem áður myndast tap á 

þeim samningi. Ef verð á undirliggjandi eign lækkar undir framvirkt verð mun fyrirtækið 

tapa á viðskiptunum, en svo ef undirliggjandi eign hækkar mun fyrirtækið njóta góðs af 

því.  

 

Áhættustýringu úthýst til bankastofnanna 

Þar sem stjórnendur fyrirtækja í almennum rekstri hafa ekki þá sérþekkingu sem þarf til 

þess að stýra afleiðusamningum og hvaða útfærsla á þannig viðskiptum er hentugust. Þá 

er hentugt fyrir þá að leita til sérfræðinga innan bankastofnanna. Fyrirtæki í sjávarútvegi 

sem dæmi eru með sérþekkingu á veiðum og vinnslu á fisk, þess vegna leituðu fyrirtæki í 

auknu mæli til bankanna og létu þeirra starfsfólk sjá um áhættustýringu.  

 

Hjá Glitni Banka hf. var starfandi deild sem þjónaði fyrirtækjum með áhættustýringu. 

Þeirra stefna var sú að engin skuldsetning átti sér stað í afleiðusamningum (Gírun). 

Viðskiptin voru með þeim hætti að helstu afleiður voru notaðar við áhættustýringuna, þá 

samningar eins og framvirkir- og skiptasamningar. Til þess að minnka fjármagnskostnað 

þá reyndu starfsmenn Glitnis að lesa í markaðinn, var notast við litla 

                                                   
45

Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 

 bls. 48 
46

 Sigurður B. Stefánsson, (ritstj.), 2003,  Hlutabréf & Eignastýring, Reykjavík, Íslandsbanki, bls. 135 
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stundargengissamninga þar sem innlán viðskiptavinarins í erlendum myntum voru 

notuð
47

. Þá gætum við skýrt þetta með því að setja upp fræðilegt dæmi.  

Fyrirtæki er með gjaldeyrisreikninga  hjá Glitni 

Banka. Starfsmenn gjaldeyrisstýringar hreyfa  hluta 

af innlánunum þannig að þau selja gjaldeyri með 

stundargengissamning. Þá reyna þau að lesa í 

markaðinn og ef allt bendir til þess að íslenska 

krónan muni styrkjast þá er hluti gjaldeyrisins 

seldur til þess að njóta ávinnings af styrkingu 

krónunnar til skamms tíma. 

 

Að stýra gjaldeyrisáhættu fyrirtækja er vandasamt verk, grunnhugsunin verður alltaf að 

vera sú að taka sem minnsta áhættu við að verja rekstur fyrirtækisins fyrir sveiflum á 

gjaldeyrismarkaði. Samkvæmt stefnu áhættustýringar Glitnis hefur grunnhugmynd um 

áhættuvarnir verið höfð að leiðarljósi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   
47

 Munnleg heimild 
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Gengishagnaður og gengistap fært til bókar 
 

Þegar fyrirtæki stunda gjaldeyrisviðskipti til áhættuvarna á markaði myndast hagnaður 

eða tap af þeim samningum sem gerðir eru. Í þessum kafla verður fjallað um þessa þætti 

ásamt því að sýna hvernig gengishagnaður og gengistap er fært til bókar í ársreikningum 

fyrirtækja samkvæmt Alþjóðlegum reikningsstöðlum (e. IFRS).  

 

Gengishagnaður og gengistap 

Gengishagnaður myndast þegar fyrirtæki hafa samið um að kaupa eða selja gjaldeyri á 

ákveðnu verði á ákveðnum tíma. Það er mismunandi hvernig samningar eru gerðir hvort 

það sé tekin skortstaða (e. Short position) eða gnóttstaða (e. Long position) með 

undirliggjandi gjaldmiðli. Gengishagnaður getur svo myndast af samningum þó svo að 

verð lækki því aðilinn með skortsöluna hagnast af lækkun á verði undirliggjandi eignar. 

 

Gengishagnaður og gengistap koma oft ekki fram í rekstri fyrirtækis nema eingöngu í 

ársreikningnum. Langtímalán geta hækkað og þá hækka heildarskuldir talsvert þó svo að 

tapið sé mikið þá er það einungis greiðslubyrðin sem hækkar, því þegar um langtímalán 

er að ræða þarf ekki að gera upp tap sem hefur myndast vegna óhagstæðra 

markaðsaðstæðna. Það sama á við um gengishagnað, þó svo að hann myndist er hann 

ekki útleystur þegar um langtímalán er að ræða, heldur lækkar aðeins greiðslubyrðin af 

láninu og gengishagnaðurinn er færður til bókar í ársreikning félagsins, markaðsvirði 

sýnir samninga eins og uppgjör ætti að eiga sér stað þann dag sem staðan er reiknuð út.  

 

Sem dæmi um hvernig gengistap og hagnaður getur myndast og verið túlkaður úr 

ársreikningum þá var gengistap íslenska ríkisins tuttugu og fimm milljarðar í íslenskum 

krónum árið 2001. Þann 20. nóvember 2002 kom frétt á www.mbl.is um þetta mál, í 

henni sagði.  

Langtímaskuldir ríkissjóðs án lífeyrisskuldbindinga námu 272 milljörðum um síðustu áramót og 

hækkuðu um tæplega 66 milljarða milli ára. 73% upphæðarinnar er í erlendum skuldum, en 27% 

eru innlendar skuldir. Í fyrra tók ríkissjóður fjögur erlend langtímalán, öll hjá Citibank, að 

fjárhæð 47,6 milljarðar króna, en þar af tók ríkið 25 milljarða að láni til að styrkja stöðu 
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Seðlabanka Íslands. Árið á undan tók ríkið 14,2 milljarða að láni erlendis. Samtals hækkuðu 

erlendar skuldir ríkissjóðs um 59 milljarða á síðasta ári
48

  

Sama dag birtist önnur grein sem sagði frá því að gengistap íslenska ríkisins frá árinu 

2001 væri að mestu leiti gengið til baka.  

Samkvæmt tölum fjármálaráðuneytisins námu heildarskuldir ríkissjóðs 228,5 milljörðum í 

ársbyrjun 2001, en í árslok voru skuldirnar orðnar 298,3 milljarðar. Ráðuneytið áætlar að 

skuldirnar nemi 275,4 milljörðum um næstu áramót. Bolli segir að þessi skuldalækkun skýrist 
annars vegar af gengishagnaði og niðurgreiðslu á erlendum skuldum 

49
 

Þetta undirstrikar hversu hverfull gjaldeyrismarkaðurinn er og undirstrikar hversu 

mikilvægt er fyrir fyrirtæki að verja sig gagnvart sveiflum í útgjöldum sem eru í erlendri 

mynt. 

Gengishagnaður og gengistap eru þess eðlis að oftast er um að ræða óuppgert tap eða 

gróða. Sumir halda því jafnvel fram að þetta gefi ranga stöðu af stöðu fyrirtækis í sem 

dæmi ársfjórðungsuppgjöri. Þar kemur fram hve mikill gengishagnaður eða tap fyrirtækis 

er, en eins og áður sagði þá er um að ræða óuppgerð viðskipti og einungis markaðsvirði.  

Áhættuvarnir vs. spákaupmennska 

Áhættuvörn (e. Hedging) er skilgreint sem viðskiptagjörningur sem á að minnka áhættu 

gagnvart greiðsluflæði eða eignasafni
50

. Spákaupmennska er hins vegar skilgreind sem 

viðskiptagjörningur þar sem áhætta er tekin svo meiri gróði geti skapast heldur en þegar 

fjárfest er í áhættu minna umhverfi
51

. Að greina á milli áhættuvarna og spákaupmennsku 

getur verið flókið, til þess að eiginleg áhættuvörn geti á sér stað verður að vera 

skuldbinding sem fyrirtækið þarf að uppfylla. Allar stöður sem fyrirtæki taka í 

samningum umfram sínar skuldbindingar flokkast sem spákaupmennska, sem dæmi, ef 

fyrirtæki þarf að greiða eina milljón bandaríkja dala en tekur stöðu umfram þessa einu 

milljón þá er um spákaupmennsku að ræða.  

 

  

 

 

                                                   
48

 http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=699409 
49

 http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=699280 
50

 Body, Kane, Marcus, 2005, Investments, 6.útg. 
51

 Body, Kane, Marcus, 2005, Investments, 6.útg. 
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Staða samninga færð til bókar 

Afleiðusamningar eru færðir í ársreikning á markaðsvirði og ef um er að ræða óútleystan 

hagnað er hann færður í rekstrarreikning. Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum 

skal taka tillit til áhrifa gengisbreytinga á stöðu fyrirtækis. Við vinnu á ársreikningi þarf 

að tilgreina í hvaða gjaldmiðli fyrirtækið hefur sína starfsemi og um leið að hann sé 

uppgjörsgjaldmiðill fyrirtækisins. Þegar áhrif gengisbreytinga eru færð til bókar þarf að 

umreikna frá erlenda gjaldmiðlinum yfir í uppgjörsgjaldmiðilinn
52

. Eins og áður sagði er 

tekið tillit til markaðsvirði samnings og þar af leiðandi gengi gjaldmiðilsins sem 

samningurinn er um. Þá þarf ekki að tilgreina hvaða eða hvernig samningar voru gerðir, 

heldur geta fyrirtæki skráð gengistap ársins og skýrt það út í viðaukum ársreikningsins. 

 

Við vinnu á þessu verkefni hefur skýrsluhöfundur skoðað ársreikninga og reynt eftir 

bestu getu að sjá hvernig fyrirtæki skilgreina viðskiptagjörninga líkt og afleiðuviðskipti. 

Það er óhætt að segja að upplýsingarnar voru færðar inn á misjafnan hátt og jafnframt var 

mjög óljóst hvers eðlis viðskiptin voru. Skýrsluhöfundur mun nú sýna úrdrátt úr 

ársreikningum Marels fyrir árið 2008 og Vinnslustöðvarinnar fyrir árið 2007, eins og sést 

á eftirfarandi myndum þá er misvel skýrt frá fjármálagjörningum í þessum tveim 

ársreikningum. 

 

 

 Mynd 5.1.
53

 

                                                   
52

 http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/IFRS-bok%281%29.pdf 
53

 http://marel.com/resources/Files/ir/2008/MarelFoodSystems-Q4-2008-statements.pdf 
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21. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:

2007 2006

Vaxtatekjur 27.372.179 119.402.076

Verðbreytingar á verðbréfum á verðbréfamarkaði 116.013.917 -89.458.152

Söluhagnaður áhættufjármuna 2.387.160 64.864.618

Gengismunur 423.316.371 0

Aðrar fjármunatekjur, þ.m.t. Arður 10.079.611 9.992.053

579.169.238 104.800.595

Vaxtagjöld -273.757.126 -280.236.193

Gengismunur og verðbætur -89.032.786 -836.129.820

-362.789.912 -1.116.366.013

216.379.326 -1.011.565.418  
 Mynd 5.2.

54
 

 

Með því að skoða hvernig þessi tvö fyrirtæki færa inn fjármagnshreyfingar í 

ársreikninginn, þá eru skilgreiningarnar á hreyfingunum mun skiljanlegri í ársreikningi 

Marels. Þar eru skilgreindar helstu tegundir afleiðna og meðal annars kemur þar fram er 

að þeir nota vaxtaskiptasamninga til þess að verja fjárstreymi hjá sér. Ef skoðuð er mynd 

5.2 úr ársreikningi Vinnslustöðvarinnar þá eru upplýsingarnar frekar óljósar og engar 

skilgreiningar um hvernig samningum var beitt. Í ársreikningi Vinnslustöðvarinnar kemur 

einnig fram stefna fyrirtækisins varðandi notkun afleiðusamninga til áhættuvarna.  

 

 

  „Gengisáhætta 

Stærstur hluti af fjármögnun félagsins er í erlendri mynt en á móti erlendri fjármögnun á félagið 

einnig bankainnistæður í erlendri mynt. Gengisáhætta myndast þegar mismunur er á stöðu eigna 

og skulda í erlendum gjaldmiðli. Félagið hefur gert afleiðusamninga til að verja sig gegn þessari 

hættu.“
55

 

                                                                                                                                                                    
 
54

 http://www.vsv.is/c/document_library/get_file?folderId=3&name=DLFE-17.pdf 

 
55

 http://www.vsv.is/c/document_library/get_file?folderId=3&name=DLFE-17.pdf 
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Mynd 5.3.
56

 

Þarna staðfestir fyrirtækið að það stundi viðskipti af þessu tagi til þess að verja sig 

gagnvart bæði langtímalánum í erlendri mynt og svo gagnvart öðrum liðum sem eru í 

erlendri mynt. En ef litið er á ársreikning þeirra árið 2007 þá má sjá að gengishagnaður 

þeirra er rúmlega 423 milljónir króna. Yfirlýsingin er tekin úr skýringum í ársreikningi 

Vinnslustöðvarinnar og sést berlega á henni að fyrirtæki þurfa ekki að greina frá hvernig 

gengishagnaður myndast. Eins má sjá á mynd 5.3 sem tekin er úr rekstrarreikningi 

Vinnslustöðvarinnar, að tekjur félagsins frá kjarnastarfssemi þess voru rúmir 5,5 

milljarðar króna. 
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Áhættuvarnir með framvirkum samningum 
 

Í skýrslunni hefur verið fjallað á víðtækan hátt um gjaldeyrismarkað á Íslandi, það hefur 

verið skoðið helstu hugtök markaðsins og farið yfir þróunina á honum. Í þessum kafla 

mun vera sýnt fram á raunverulega virkni framvirkra samninga og hvernig þeir geta nýst 

til áhættuvarna. 

Raunhæft dæmi 

Skýrsluhöfundur mun nú sýna hvernig það má nýta framvirka samninga til áhættuvarna, 

það er miðað við árið 2006 og dæmið er sett upp þannig að fyrirtæki þarf að greiða 

100.000 EUR fjórum sinnum yfir árið. Þá er gert ráð fyrir því að um lán sé að ræða sem 

fyrirtækið þarf að standa skil á. Forsendur þessa samninga eru fengnar úr gagnabönkum 

Seðlabanka Íslands og Evrópu. Notast var við formúlu fyrir framtíðar virði (e. Forward 

Pricing) sem einnig er notuð þegar verðlagning á stöðluðum framvirkum samningum er 

gerð
57

.  

    ( )
rT

K S I e   

Árið 2006 var Evran á töluverðri ferð og veiktist mjög um tíma gagnvart íslensku 

krónunni þegar kom upp ástand á alþjóðlegum fjármálamörkuðum. Um leið og þessi 

veiking krónunar gerðist var mikið um viðskipti við erlenda aðila hjá Íslendingum, þess 

vegna þótti skýrsluhöfundi áhugavert að skoða það ár sérstaklega og setja upp raunhæft 

dæmi um varða og óvarða stöðu.  

 

Mynd. 6.1. 
58

 

                                                   
57

 Hull, John C. 1993. Options Futures & Other Derivatives. 6. Útg. Prentice Hall, New Jersey. 
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Líkt og sést á mynd 6.1 hér að ofan þar sem sýnt er gengi á Evru árið 2006, þá sveiflast 

hún frekar mikið. Um mitt árið 2006 var Evran komin í tæpar 100ISK og á þeim 

tímapunkti hefur róðurinn án vafa verið orðinn þungur hjá fyrirtækjum með skuldir 

erlendri mynt sem ekki höfðu varið sig gegn sveiflum á mörkuðum.   

Hér að neðan hefur skýrsluhöfundur sett upp dæmi þar sem um ræðir fyrirtæki sem þarf 

að greiða af láni 100.000EUR fjórum sinnum á árinu 2006. Til þess að verja sig gagnvart 

gengisbreytingum gerir fyrirtækið framvirka samninga til þriggja mánaða við lok hverrar 

greiðslu.   

1.1.2006    Varin staða   Óvarin staða  

 

Gengishagnaður/tap  

Tími í mánuðum 3 

  

  

Samningsgengi 74,7 

  

  

Vextir 6% 

  

  

Greiðsla EUR        100.000      

  

  

  Gjald. 1.4.06   7.582.894,59               8.582.000,00                    999.105      

1.4.2006   
  

  

Tími í mánuðum 3 

  
  

Samningsgengi 85,82 

  
  

Vextir 6% 

  
  

Greiðsla EUR        100.000      

  
  

  Gjald. 1.7.06   8.711.700,32               9.738.000,00                 1.026.300      

1.7.2006   

  

  

Tími í mánuðum 3 

  

  

Samningsgengi 97,38 

  

  

Vextir 6% 

  

  

Greiðsla EUR        100.000      

  

  

  Gjald. 1.10.06   9.885.171,02               8.878.000,00      -          1.007.171      

1.10.2006   

  

  

Tími í mánuðum 3 

  

  

Samningsgengi 88,78 

  

  

Vextir 6% 

  

  

Greiðsla EUR        100.000      

     Gjald. 1.1.07   9.012.173,79               9.461.000,00                    448.826      

      
 Gengishagnaður 

alls:             1.467.060      

 
Tafla. 6.1. 

Þegar fyritæki gera framvirka samninga þá bera þeir breytilega vexti, skýrsluhöfundur 

hefur hins vegar í þessu dæmi notast við 6% vexti, þar sem meðalvextir á Evru voru um 

4% árið 2006
59

, þá leggja bankastofnanir álag á vextina sem skýrsluhöfundur setur sem 

2% álag ofan á vexti. Eins og sést í dæminu á töflu 6.1 hér að ofan þá endar fyrirtækið 

                                                   
59
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með jákvæða stöðu eftir að hafa varið sig fyrir sveiflum krónunar, heildarupphæðin er 

ekki gríðarleg en engu að síður kemur fyrirtækið betur út varið en óvarið. Þó svo að þetta 

dæmi í töflu 6.1. sýni að áhættuvarnir virki, þá sjáum við einnig að fyrirtækið tapar á 

áhættuvörnum sínum á einum tímapunkti.  

Dagsetning Gengi EUR 

1.1.2006 74,7 

1.4.2006 85,82 

1.7.2006 97,38 

1.10.2006 88,78 

1.1.2007 94,61 

    Tafla. 6.2.
60

 

Hér að ofan á töflu 6.2 sést gengi Evru gagnvart íslensku krónunni á árinu 2006, þetta eru 

sömu forsendur og notaðar voru í útreikningunum að ofan. Eins og sést þá er gengið á 

mikilli ferð þetta ár og krónan byrjar árið mjög sterk gagnvart Evrunni og svo fer hún að 

veikjast þegar líður á árið, veikasti punktur krónunnar gagnvart evru er í júlí. Þessi þróun 

krónunnar sýnir hversu mikilvægt það er að stjórnendur á Íslandi séu vakandi fyrir 

áhættum sem leynast í gengismálum ef fyrirtæki þeirra skuldar í erlendri mynt.   
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Niðurstöður 
 

Þegar fyrirtæki stunda viðskipti við erlenda aðila þurfa þau að taka tillit til þess að 

íslenska krónan er einn af smæstu gjaldmiðlum í heimi. Þau þurfa að reyna útiloka áhættu 

að sem mestu leiti svo þau hljóti ekki skaða af sveiflum hennar. Grunnhugmyndin um 

áhættuvarnir er mjög einföld, það er að segja, að tryggja tekjur og útgjöld framtíðarinnar 

svo áætlanagerð geti staðist að mestu leiti. Skýrsluhöfundur telur að það sé mjög gagnlegt 

fyrir fyrirtæki á Íslandi að hafa þennan möguleika, þótt megi deila um aðferðafræðina. 

 

Opið hagkerfi líkt og hefur verið við lýði á Íslandi síðastliðin ár hefur fætt af sér marga 

möguleika fyrir íslenska fyrirtækjaeigendur á hinum alþjóðlega vettvangi. Lán í erlendum 

myntum hafa aukist gríðarlega og stjórnendur fyrirtækja sætta sig hreinlega við þær 

áhættur sem fylgja því að skulda í erlendri mynt. Með aukinni skuldsetningu þá verða 

stjórnendur fyrirtækja jafnframt meðvitaðri um þær leiðir sem eru í boði til þess að 

minnka áhættu í gengissveiflum.  

 

Eins og kemur fram í skýrslunni þá opnast ekki fullvaxta markaður með gjaldeyri á 

Íslandi fyrr en upp úr árinu 2001. Við sáum að velta á millibankamarkaði, sem hafði áður 

verið í mýflugumynd, jókst gríðarlega frá því að flotgengisstefnan var tekin upp. Í kjölfar 

þess að millibankamarkaður var komin af einhverju viti á Íslandi var farið í að einkavæða 

ríkisbankana og sjáum við á mynd 3.1 á bls. 14 að veltan margfaldast upp úr árinu 2004.  

 

Áhættuvarnir á gráu svæði? 

Það er forvitnilegt að skoða hversu mikið velta á gjaldeyrismarkaði eykst á árunum 2005-

2007. Bæði spákaupmenn og fyrirtæki stunduðu viðskipti á gjaldeyrismarkaði. Á meðan 

bankarnir voru að hækka á hlutabréfamarkaði hélst krónan tiltölulega sterk og mikil 

viðskipti voru stunduð með hana á bæði gjaldeyris- og millibankamarkaði. Fyrirtæki voru 

gagnrýnd fyrir að stunda spákaupmennsku í skjóli áhættuvarna og er mjög erfitt að greina 

á milli hvort samningur hafi verið gerður til spákaupmennsku eða áhættuvarna. Mikil 

þróun átti sér stað í þessum fræðum hjá fyrirtækjum og þó sérstaklega í sjávarútvegi.  
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Hlutverk sjávarútvegsins á Íslandi spilar mikinn þátt í heildartekjum þjóðarinnar, en í 

ljósi sterkrar krónu á árunum 2002 – 2007 átti sjávarútvegurinn undir högg að sækja. Við 

þetta hófu fyrirtæki í sjávarútvegi að stunda viðskipti með krónuna til þess að tryggja 

betur tekjur sínar ásamt öðrum fyrirtækjum en þó voru sjávarútvegsfyrirtæki í 

fararbroddi. Sérstakir fjármálastjórar voru ráðnir til þess að stýra gjaldeyrismálum hjá 

fyrirtækjunum og þá er vert að spyrja sig hvort þessi starfssemi hafi í raun átt heima 

innan veggja fyrirtækisins, þar sem engar reglur gilda um hversu mikla áhættu fyrirtæki 

mega taka á sig í afleiðusamningum. Það er freistandi þegar aðrir græða að reyna einnig 

fyrir sér, líkt og við höfum séð í skýrslunni að þá eykst velta á millibankamarkaði 

gríðarlega á árunum 2005-2007 þegar krónan er sem sterkust.  

  

Þegar ársreikningur Vinnslustöðvarinnar framar í skýrslunni er skoðaður þá sést á mynd 

5.2 að fjármunatekjur, sem inniheldur arð af hlutabréfum og gengishagnað, eru rúmlega 

11% af heildartekjum frá rekstri. Það mætti hreinlega kalla þessa tekjulind aukabúgrein 

hjá Vinnslustöðinni. Við höfum einnig séð í þessari skýrslu að gengisvísitala krónunar 

var mjög stöðug á þessu fimm ára tímabili sem var miðað við í heimildaöflun. Þess vegna 

er það óskiljanlegt að fyrirtæki sem er í sjávarútvegi skuli skila hagnaði upp á hálfan 

milljarð íslenskra króna við að minnka áhættu á langtímalánum í erlendri mynd, þetta eru 

áhættuvarnir á gráu svæði.  

 

Er gagnlegt að stýra áhættu með framvirkum samningum? 

Fyrirtæki hafa ákveðna sérþekkingu og góðan skilning á umhverfi sem þau hafa starfað í 

til langs tíma. Síðastliðin ár hafa fyrirtæki verið að auka umsvif sín töluvert, með auknu 

fjárstreymi inn í landið jókst aðgangur að hagstæðu lánsfé til muna og mjög algengt að 

fyrirtæki tækju lán í erlendri mynt. Með þetta í huga getur verið mjög gagnlegt fyrir 

fyrirtæki að lágmarka sveiflur í útgjöldum með afleiðusamningum. 

  

Skýrsluhöfundur telur að framvirkir samningar séu skilvirkasta leiðin til þess að minnka 

áhættu. Með því að stunda áhættuvarnir með framvirkum samningum þá eru fyrirtæki að 

festa útgjöld og auðveldar það gríðarlega áætlanagerð fyrirtækja. Þó svo að niðurstaða 

þessarar skýrslu sé sú að áhættuvarnir geti verið gagnlegar fyrir fyrirtæki og að 
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skýrsluhöfundur hafi sýnt með raunverulegu dæmi að gengishagnaður hefði skapast árið 

2006 ef fyrirtæki hefði gert röð framvirkra samninga til varnar útgjalda í evrum. Þá ber að 

hafa í huga að það getur brugðið til beggja vona og fyrst og fremst eru fyrirtæki að festa 

útgjöld sín þannig að þau séu sátt við þau. 

 

Á heildina litið eftir að hafa skoðað helstu gerðir afleiðusamninga þá er það mat 

skýrsluhöfundar að staðlaðir framvirkir samningar séu skilvirkasta leiðin til áhættuvarna 

gagnvart útgjöldum fyrirtækja. Jafnframt er það mat skýrsluhöfundar að hinn almenni 

stjórnandi sem hefur ef til vill ekki þekkingu á afleiðuviðskiptum og flóknum 

fjármálagjörningum líkt og sem dæmi vaxtaskiptasamningar og aðrir skiptasamningar 

eru. Þó svo að valréttasamningar geti verið mjög góð leið til þess að tryggja minni 

sveiflur í útgjöldum þá eru valréttasamningar dýrari kostur en aðrir afleiðusamningar. Það 

er mat skýrsluhöfundar að það sé gagnlegt að verja útgjöld í erlendri mynt með 

framvirkum samningum, því er svarið við rannsóknarspurningu þessarar skýrslu já.  
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Viðaukar 
 

Fljótandi króna á frelsistímum 

 

 
[ Smelltu til að sjá stærri mynd ]  

Eftir Arnór Gísla Ólafsson og Guðmund Sverri Þór Langflestum ber saman um að íslenska 

krónan sé umtalsvert sterkari en fáist staðist til lengri tíma. 

 

Eftir Arnór Gísla Ólafsson og Guðmund Sverri Þór 

Langflestum ber saman um að íslenska krónan sé umtalsvert sterkari en fáist staðist til lengri 

tíma. Þannig er það mat greiningardeilda viðskiptabankanna að miðað við langtímajafnvægi 

krónunnar eigi gengisvísitalan að liggja einhvers staðar á bilinu 125-135 stig en gengisvísitalan 

er um þessar mundir rétt yfir eitt hundrað stigum. Miklar sveiflur hafa verið á gengi krónunnar 

síðastliðin fimm ár, krónan veiktist mjög á árunum 2001 og 2002 og fór þá yfir 150 stig en hefur 

verið að styrkjast allar götur síðan. Gengi krónunnar ræðst líkt og verð á öðrum gæðum 

einfaldlega af eftirspurn og framboði á markaði. Þegar gengi (verð) krónunnar er jafnhátt og nú 

er eftirspurn meiri en framboð og þegar gengi er lægra en jafnvægisgengi felur það í sér að 

framboð sé meira en eftirspurnin.  

Sterk króna og iPod-tæki 

Sterk króna ýtir undir viðskiptahallann þar sem erlendar vörur lækka hlutfallslega í verði enda 

hefur verið methalli á viðskiptum við útlönd í ár.  
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Maðurinn sem gripinn var með 25 iPod-tæki í tollinum á Keflavíkurflugvelli er gott en kannski 

öfgakennt dæmi um það hvernig neytandinn bregst við sterkara gengi krónunnar. 

Metinnflutningur á bifreiðum er annað og kannski skýrara dæmi.  

Á sama tíma dregur sterk króna mátt úr útflutningsgreinum þar sem íslenskar vörur hækka 

hlutfallslega í verði. Rétt eins og hjá launamanninum þar sem launin þurfa að duga fyrir 

útgjöldunum til lengri tíma litið þarf innflutningur og útflutningur heillar þjóðar að standast 

nokkurn veginn á, einnig til lengri tíma litið. Að vísu er hefð fyrir því að gera greinarmun á því 

hvernig viðskiptahallinn er til kominn, þ.e.a.s. hvort hann er vegna fjárfestinga sem síðan munu 

skila tekjum í framtíðinni eða hvort hann er vegna aukinnar einkaneyslu.  

Sama gildir um gengi krónunnar og flestar aðrar hagstærðir, eins og t.d. hagvöxt og verðbólgu, 

að miklar sveiflur grafa undan stöðugleika í hagkerfinu. Þegar hagfræðingar tala um stöðugleika 

meina þeir gjarnan stöðugan vöxt hagkerfisins, þ.e. hagvöxt, en með auknum vexti hlýst aukin 

efnahagsleg velferð. Verðbólga er einn af þeim þáttum sem skipta hvað mestu máli þegar kemur 

að efnahagslegum stöðugleika. Því er efnahagslegur stöðugleiki oft skilgreindur sem lág og 

stöðug verðbólga.  

Lækningin getur drepið sjúklinginn 

Í erindi sem Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, hélt á þingi LÍÚ í lok október benti 

hann á að þegar öllum kröftum og aðgerðum er ætlað að halda verðlagi í skefjum, meðal annars 

með notkun stýrivaxta, skapist gífurlegur þrýstingur á gengi krónunnar. Þrýstingur sem verður til 

þess að gengið hækkar. Við kjöraðstæður getur hækkun gengis orðið til þess að draga úr 

verðbólgu en eins og Sigurjón bendir réttilega á eru gríðarlegar sveiflur í genginu ekki til marks 

um stöðugleika í hagkerfinu. "Með því að hækka vexti endalaust til að slá á verðbólgu, sem við 

íslenskar aðstæður þýðir að krónan styrkist og styrkist, er í raun hætta á því að í stað þess að 

skapa stöðugleika snúist lækningin upp í andhverfu sína. Hættan er sú, að lækningin gangi af 

sjúklingnum dauðum. Það er ekki góð læknisfræði," segiri hann í erindi sínu.  

Við kjöraðstæður er stýrivöxtum ætlað að hafa áhrif á markaðsvexti og þannig hægja á 

nýfjárfestingum, draga úr einkaneyslu og auka sparnað í samfélaginu til skamms tíma. Margir 

hafa talað um að það gildi einu hvort stýrivaxtahækkanir Seðlabanka Íslands virki gegnum 

markaðsvexti eða gengi krónunnar. Sigurjón mótmælir þessu og bendir á að þegar vextir hafa 

áhrif á gengið hafi það slæmar aukaverkanir. Vissulega hægir á nýfjárfestingum en slík virkni 

vaxta eyðileggi jafnframt arðsemi núverandi fyrirtækja hratt og örugglega. Það hafi skaðleg áhrif 

til lengri tíma. Mjög kostnaðarsamt sé að vinna upp tapaða markaðshlutdeild, t.d. í ferðaþjónustu.  

"Það er einfaldlega ekki hægt að kveikja og slökkva á fyrirtækjum þegar á þarf að halda," segir 

Sigurjón og bendir á að mikil erlend lántaka og víðtæk verðtygging lána hér á landi valdi því að 

stýrivextir virki fyrst og fremst í gegnum gengi krónunnar. Auk þess sé íslenska hagkerfið mun 

opnara en gengur og gerist, nokkuð sem sést greinilega á því að virðisauki útflutningsgreina sé 

svo stór hluti af landsframleiðslu.  

Enginn einn kostur bestur 
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Þannig er ljóst að aðstæður á Íslandi eru ekki þær kjöraðstæður sem kenningin um 

verðbólgumarkmið er miðuð við. En hvað er til ráða? Hvernig er hægt að vinna bug á 

verðbólgunni og hágengi á sama tíma, án þess að raska stöðugleika á öðrum sviðum?  

Björn R. Guðmundsson hjá greiningardeild Landsbankans, sagði í erindi sínu á þingi LÍÚ að í 

grófum dráttum ættu menn þriggja kost völ í gengismálum. Í fyrsta lagi að halda í núverandi 

flotgengi og verðbólgumarkmið. Í annan stað að ganga í myntbandalag Evrópu eða þá að taka 

upp fastgengisstefnu án myntbandalags. Í sem einföldustu mynd megi segja að valið standi á 

milli sjálfstæðis í peningamálum eða að ganga inn í annað myntkerfi til þess að fá þannig þann 

stöðugleikann að láni utan frá.  

Björn telur engan einn kost vera augljóslega bestan og því þurfi að velja gengisfyrirkomulag út 

frá öðrum forsendum.  

Hann benti á að fram á allra síðustu ár hefði gengið verið mikilvægasta hagstjórnartækið til þess 

að rétta af ójafnvægi í hagkerfinu. Með flotgengi þar sem gengi krónunnar ráðist á markaði sé sá 

möguleiki ekki lengur fyrir hendi. Fyrir tíma frjálsra fjármagnsflutninga hafi staða 

útflutningsgreina og viðskiptajöfnuður ráðið genginu en með auknu frelsi í fjármagnsviðskiptum 

skipti þessir þættir sífellt minna mæli.  

Verðtrygging stærsta hindrunin 

Björn álítur að stærsta tæknilega hindrunin fyrir því að núverandi gengisfyrirkomulag skili 

fullum árangri sé víðtæk verðtrygging á innlendum skuldum þar sem hún dragi úr áhrifum 

stýrivaxta á markaðsvexti. Eftir því sem hann viti best sé Ísland eina landið sem tekið hafi upp 

verðbólgumarkmið þar sem verðtrygging sé jafnframt meginreglan. Ljóst sé að peningastefnan 

ein og sér megni ekki að tryggja efnahagslegan stöðugleika; smæð markaðarins og víðtæk 

verðtrygging geri það að verkum að hlutverk ríkisfjármálanna verði enn meira en í öðrum 

löndum sem styðjast við verðbólgumarkmið. Björn telur bestu leiðina til þess að kæla hagkerfið 

liggja í gegnum fasteignamarkaðinn, minni spenna þar geti skapað forsendur fyrir betra jafnvægi 

á öðrum sviðum.  

Að mati Björns er ekki enn kominn fram raunhæfur kostur sem leyst gæti af hólmi núverandi 

gengisfyrirkomulag og því skipti mestu að nota núverandi kerfi af skynsemi og sníða af því 

gallana. Hluti vandans sé sá að peningastefnan sé veikburða vegna sérstakrar uppbyggingar á 

skuldabréfamarkaði þar sem verðtrygging sé yfirgnæfandi og leggi auknar byrðar á aðra þætti 

hagstjórnar.  

Hugsanlegt sé að útgáfa erlendra aðila á skuldabréfum í íslenskum krónum geri það að verkum 

að þegar fram líði stundir verði hægt að þróa óverðtryggð útlán til lengri tíma í íslenskum 

krónum þegar hægist um í hagkerfinu og þar með væri kominn valkostur við verðtryggð lán sem 

gæti styrkt grundvöll núverandi peningastefnu. 

 



Háskólinn á Bifröst  Vormisseri 2009 

Höfundur: Ingi F. Eiríksson  Leiðbeinandi: Kristján M. Bragason 

 

Gengistap ríkissjóðs 25 milljarðar í fyrra 

 
GENGISTAP ríkisins af erlendum lánum ríkissjóðs nam 25 milljörðum króna í fyrra borið 

saman við 13 milljarða árið á undan. Langtímaskuldir ríkissjóðs hækkuðu mikið á síðasta ári eða 

um 70,8 milljarða. 

 

GENGISTAP ríkisins af erlendum lánum ríkissjóðs nam 25 milljörðum króna í fyrra borið 

saman við 13 milljarða árið á undan. Langtímaskuldir ríkissjóðs hækkuðu mikið á síðasta ári eða 

um 70,8 milljarða. Langtímaskuldirnar námu um síðustu áramót 440 milljörðum króna. Þetta 

kemur fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings fyrir árið 2001.  

Stærsti hluti langtímaskulda ríkissjóðs eru lífeyrisskuldbindingar ríkisins. Þær hækkuðu 

gríðarlega mikið árið 1998 í kjölfar breytinga á kjarasamningum ríkisins. Ríkissjóður hefur á 

síðustu árum greitt 34 milljarða í Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóð 

hjúkrunarfræðinga. Á síðasta ári greiddi ríkissjóður 18 milljarða inn í lífeyrissjóðina, en 

skuldbindingarnar jukust hins vegar um 20,1 milljarð.  

Langtímaskuldir ríkissjóðs án lífeyrisskuldbindinga námu 272 milljörðum um síðustu áramót og 

hækkuðu um tæplega 66 milljarða milli ára. 73% upphæðarinnar er í erlendum skuldum, en 27% 

eru innlendar skuldir. Í fyrra tók ríkissjóður fjögur erlend langtímalán, öll hjá Citibank, að 

fjárhæð 47,6 milljarðar króna, en þar af tók ríkið 25 milljarða að láni til að styrkja stöðu 

Seðlabanka Íslands. Árið á undan tók ríkið 14,2 milljarða að láni erlendis. Samtals hækkuðu 

erlendar skuldir ríkissjóðs um 59 milljarða á síðasta ári.  

Neikvæður lánsfjárafgangur í fyrsta sinn frá 1997 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar er bent á að jákvæður lánsfjárafgangur sé mikilvægur mælikvarði á 

hversu mikið fé ríkissjóður hefur til ráðstöfunar til að greiða niður skuldir. Fram til ársins 1997 

var viðvarandi lánsfjárþörf hjá ríkissjóði en dæmið snerist við á því ári. Árið 1998-2000 var 

umtalsverður lánsfjárafgangur hjá ríkissjóði. Mestur var hann árið 1999 eða 19,1 milljarður eða 

3,1% af landsframleiðslu. Í fyrra var hins vegar lánsfjárþörf hjá ríkissjóði að fjárhæð 40,2 

milljarðar eða 5,4% af landsframleiðslu. Fram kemur í skýrslunni að í fyrra hafi lántökur umfram 

afborganir á lánum numið 41,6 milljörðum króna. Lánsfjárafgangur á árunum 1997-2000 nam 

hins vegar samtals 48,2 milljörðum króna.  
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Í skýrslunni kemur fram að fjármagnskostnaður ríkissjóðs nam 17,9 milljörðum í fyrra sem er 

tæplega 2,7 milljörðum hærri fjárhæð en árið á undan.  

Einnig kemur fram að lántökukostnaður ríkissjóðs árið 2001 vegna innlendrar lántöku nam 615 

milljónir, borið saman við 259 milljónir árið 2000. Meginskýringin á þessari miklu hækkun er sú 

að vorið 2000 voru gerðir samningar við verðbréfafyrirtækin um viðskiptavakt fyrir spariskírteini 

og ríkisbréf vegna sérstakra aðstæðna á innlendum skuldabréfamarkaði á þeim tíma. Þóknanir  til 

verðbréfafyrirtækjanna voru miðaðar við veltu, en að öðru leyti voru sett nokkur tiltekin skilyrði 

um viðskiptin. Gjaldfærsla vegna samninganna kom inn með miklum þunga árið 2001.  

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að nýir samningar sem gerðir hafi verið við 

verðbréfafyrirtækin miðist við að takmarka þóknunina frá því sem hún var áður og sett hafi verið 

þak á hana. 

http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=699409 

 

25 milljarða gengistap ríkissjóðs að nokkru leyti gengið til 

baka 

GENGISTAP ríkissjóðs á síðasta ári nam um 25 milljörðum króna á síðasta ári, að því er fram 

kemur í skýrslu Ríkisendurskoðunar um ríkisreikning 2001. 

 

GENGISTAP ríkissjóðs á síðasta ári nam um 25 milljörðum króna á síðasta ári, að því er fram 

kemur í skýrslu Ríkisendurskoðunar um ríkisreikning 2001. Þetta tap hefur að nokkru leyti 

gengið til baka á þessu ári að sögn Bolla Þórs Bollasonar, skrifstofustjóra í fjármálaráðuneytinu.  

Samkvæmt tölum fjármálaráðuneytisins námu heildarskuldir ríkissjóðs 228,5 milljörðum í 

ársbyrjun 2001, en í árslok voru skuldirnar orðnar 298,3 milljarðar. Ráðuneytið áætlar að 

skuldirnar nemi 275,4 milljörðum um næstu áramót. Bolli segir að þessi skuldalækkun skýrist 

annars vegar af gengishagnaði og niðurgreiðslu á erlendum skuldum.  

Samkvæmt tölum fjármálaráðuneytisins hafði ríkissjóður tekið 50,2 milljarða láni á fyrstu níu 

mánuðum ársins. Þar af nema erlend langtímalán 34,4 milljörðum króna en þau voru tekin til 

endurfjármögnunar erlendra lána og til þess að mæta tímabundinni greiðslufjárþörf ríkissjóðs 

innan ársins. Bolli segir að þetta sé heldur meiri lántaka en áformuð var í upphafi árs. Í febrúar 

kynnti fjármálaráðuneytið áætlun þar sem fram kom að ríkissjóður áformaði að taka 31 milljarð 

að láni á árinu.  

http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=699280 

 

 

Föstudaginn 24. mars, 2006 - Aðsent efni  
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Um arðsemi Landsvirkjunar 

 

 
[ Smelltu til að sjá stærri mynd ]  

Eftir Stefán Svavarsson: "Það er því niðurstaða mín að öllu þessu virtu að stefna fyrirtækisins í 

þá veru að gera áhættuvarnasamninga í því skyni að treysta sjóðsflæði rekstrar og fastsetja vexti 

af langtímafjármagni sé skynsamleg." 

 

Það sýnast vera örlög opinberra fyrirtækja að reglulega ryðjist fram á ritvöllinn menn, jafnvel 

málsmetandi, í því skyni að kasta rýrð á trúverðugleika þeirra. Þannig hefur því verið varið um 

Landsvirkjun um nokkurt skeið. Hún hefur þurft að sæta gagnrýni ýmissa manna um rekstur 

sinn, fjármálastjórn og fjárfestingu. Fáir hafa á hinn bóginn orðið til þess að hrósa fyrirtækinu 

eða láta í sér heyra með sjónarmið sem eru öndverð við þessa gagnrýni. Það er af þeim sökum, 

sem ég skrifa þetta greinarkorn, svo að viðhorf a.m.k. eins úr þögla meirihlutanum heyrist.  

Sú gagnrýni sem beinist að fyrirtækinu er aðallega af tvennum toga. Annars vegar lýtur hún að 

meintum umhverfisspjöllum af fjárfestingu fyrirtækisins og hins vegar varðar gagnrýnin 

fjárhagslegan rekstur þess. Ég læt ógert að fjalla um fyrra atriðið, enda aðrir betur til þess fallnir. 

Ég tel mig hins vegar hafa einhverjar forsendur til þess að blanda mér í umræðu um hin 

fjárhagslegu málefni. Það ætla ég að gera með því að fjalla um þrennt. Hvernig má túlka 

núverandi rekstur fyrirtækisins og efnahagsstöðu og í öðru lagi hvað styður að halda megi því 

fram að Kárahnjúkavirkjun verði arðbær. Loks sýnist mér nauðsynlegt að skýra þær upplýsingar 

sem veittar eru í ársreikningi fyrirtækisins um áhættustýringu, því þær hafa verið alvarlega 

rangtúlkaðar.  

Túlkun á efni reikningsskila 

Reglusmiðir um gerð reikningsskila hafa birt álit á því hver skuli vera gæðasérkenni upplýsinga í 

reikningsskilum fyrirtækja. Í því sambandi skiptir meginmáli að upplýsingar í töluyfirlitum 

reikningsskilanna og öðrum hlutum þeirra séu gagnlegar fyrir fjárfesta og lánardrottna og 

ennfremur að þær séu viðeigandi gagnvart þeim ákvörðunum sem þessir aðilar þurfa að taka og 

varða fjárhagsleg málefni fyrirtækjanna. Þá leggja þessir aðilar áherslu á, að notendur 

reikningsskila verði að kynna sér reglur um gerð þeirra til nokkurrar hlítar, að öðrum kosti sé 

hætta á að þær séu ekki túlkaðar á réttan hátt. Hér er með óbeinum hætti verið að vísa til þess að 

efni reikningsskila geti ekki verið fyrir hvern sem er, heldur aðeins hinn upplýsta lesanda, sem 

hefur gert sér far um að kunna skil á regluverkinu og hefur því burði til að túlka efni þeirra. Af 
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þessu má ráða að upplýsingar í reikningsskilum, sérstaklega stórra fyrirtækja og á almennum 

markaði, séu ekki fyrir "manninn á götunni", eins og það er stundum orðað.  

Því er þetta nefnt, að mörg dæmi eru um það í opinberri umræðu um efni reikningsskila 

fyrirtækja að efni þeirra sé misskilið og stundum svo að mjög bagalegt er. Til dæmis að taka, má 

benda á að hagnaður skuldsetts fyrirtækis getur verið mjög hár og stafað af færslu 

gengishagnaðar af langtímalánum. Slíkur ávinningur er sýnd veiði en ekki gefin og getur raunar 

snúist upp í andhverfu sína á skömmum tíma og því orðið verulegur taprekstur. Fyrirtæki hreppir 

ekki þennan ávinning né verður fyrir tjóni af gengistapi fyrr en við greiðslu skuldanna. 

Augnabliksmyndin getur því gefið ranga sýn á arðsemi þess; hún skiptir raunar ekki miklu í 

þessu samhengi, heldur er það langtímaávöxtun sem leita skyldi að. Einmitt þetta atriði skiptir 

verulegu máli við túlkun á reikningsskilum Landsvirkjunar.  

Í þessu samhengi má einnig benda á áhrif þess að færa verðbréf og svonefndar afleiður á 

markaðsverði í reikningsskil. Stundum koma þau fram í rekstri en í öðrum tilvikum gætir 

áhrifanna á eigið fé á sérstökum reikningi fyrir óinnleystan geymsluhagnað eftir að tekið hefur 

verið tillit til skatta af slíkri meðferð. Þá er tekjuskattur í nútímareikningsskilum látinn elta 

bókhaldsafkomu fremur en skattafkomu, en afleiðingin af því er sú að fyrir kemur í 

efnahagsreikningi sérkennilegur skuldaliður sem fæstir skilja og heitir því álappalega nafni 

frestaðar skattskuldbindingar. Ástæða er því til að fara varlega í túlkun á efni reikningsskila og 

slíta ekki einstaka liði úr samhengi við heildarmyndina, þ.e.a.s. ef tilgangur skrifanna er að gæta 

sanngirni og upplýsa um raunverulega stöðu fyrirtækja.  

Rekstur og staða Landsvirkjunar 

Að þessu sögðu skal nánar vikið að Landsvirkjun. Því er stundum haldið fram, að rekstur hennar 

hafi ekki verið mjög burðugur frá því fyrirtækið var stofnað og arðsemi léleg. Þá benda sumir á, 

að hagstæð lánakjör fyrirtækisins snúist um ábyrgðir eigenda, sem að vísu hefur aldrei reynt á, en 

sjá ekki öflugan rekstur fyrirtækisins sem býr yfir mikilli greiðslugetu. Lítum á nokkur atriði sem 

lesa má úr reikningsskilunum sem styðja að lánskjörin megi a.m.k. að verulegu leyti skýra með 

vísan til styrkrar fjárhagslegrar stöðu og öflugs rekstrar.  

Í meðfylgjandi töflu kemur fram hvaða skuldir hvíla á þeim mannvirkjum sem nú eru í rekstri og 

skila fyrirtækinu tekjum. Ennfremur sýnir yfirlitið varanlega rekstrarfjármuni í rekstri og þá 

fjárhæð sem bundin hefur verið í Kárahnjúkavirkjun. Loks kemur fram hversu miklu fé 

núverandi rekstur skilar til þess að endurgreiða lánsfé, standa undir fjárfestingu og skila arði til 

eigenda. Þess skal getið að mér þótti rétt við gerð yfirlitsins að úthluta einhverjum hluta 

gengishagnaðar undanfarinna ára á lán tengd Kárahnjúkum og þess vegna eru skuldir lægri en 

kostnaðarverð virkjunarinnar.  

Yfirlitið sýnir að fyrirtækið gæti að óbreyttum rekstrarskilyrðum greitt upp allar áhvílandi skuldir 

á næstu 9-13 árum eða svo. Jafnvel þótt ljóst sé að rekstrarfé fyrirtækisins verður ekki ráðstafað 

eingöngu á þann hátt á næstu árum, og í yfirlitinu felst nokkur einföldun, þá er eigi að síður 

fróðlegt að sjá hversu miklu fé reksturinn er að skila í samanburði við skuldastöðuna. Sé 

ennfremur gætt að því að rekstur fyrirtækisins er öðrum þræði langtímarekstur en það er ekki 

rekið með skammtímaávinning í huga, verður enn skýrara hversu öflugur reksturinn er og hæfi 
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mikið til greiðslu skulda. Ef eitthvað er athugavert við þessa stöðu mála, þá er það helst, að þess 

hafi ekki verið gætt í nægilega ríkum mæli að hver kynslóð orkukaupenda greiði sinn hlut í 

langtímaorkuverði, heldur hafi núverandi notendur að verulegu leyti greitt rafmagnið fyrir 

erfingja sína.  

Við lauslega athugun sýnist mér að afskrifað endurnýjunarvirði þeirra eigna í rekstri sem hér um 

ræðir stappi nærri að vera um 200 milljarðar kr. en með þessu hugtaki er átt við 

endurbyggingarverð sömu afkastagetu, að frádregnum afskriftum sem miðast við mat á 

raunverulegum endingartíma, fremur en að miðað sé við þær afskriftir sem teknar hafa verið og 

skýrast af öðrum sjónarmiðum. Samkvæmt þessu er eiginfjárhluti fyrirtækisins í raun um 70% af 

hinu afskrifaða endurnýjunarvirði en skuldahlutinn aðeins 30%. Í þessu ljósi sýnist lítið bitastætt 

vera eftir í málflutningi þeirra sem halda því fram að rekstur fyrirtækisins hafi verið bágborinn, 

hvort sem hann varðar stóriðju eða almenningsveitur. Því er á annan veg farið og það jafnvel þótt 

verð á rafmagni til almennings sé með því lægsta sem gerist.  

Fjárfest í Kárahnjúkavirkjun 

Þá vil segja nokkur orð um Kárahnjúkavirkjun. Þjóðinni var skýrt frá því fyrirfram að ekki yrði 

ráðist í verkefnið nema það skilaði viðunandi arði. Af viðskiptalegum ástæðum voru útreikningar 

ekki birtir opinberlega en með einföldum hætti má þó fara nærri um hvort verkefnið getur skilað 

viðunandi árangri. Fram hefur komið að virkjunin mun kosta um 90-100 milljarða kr. Sé gefið að 

hreint sjóðsflæði rekstrar, þ.e. innborgaðar rekstrartekjur að frádregnum útborguðum 

rekstrargjöldum, verði um 5 milljarðar ári, sem sýnist vel geta verið, þá eru innri vextir 

fjárfestingarinnar um 4-5% eftir því hvernig fjárfestingin er ákvörðuð. Spáin um verkefnið var 

gerð þegar verð á áli var 1.400 dollarar á tonn en er um þessar mundir um 2.400 dollarar. 

Reksturinn fer í raun fram í erlendum gjaldmiðli en ekki í íslenskum krónum og því vegur þungt 

hvert álverðið er á hverjum tíma. Þó að borin von sé að þetta háa verð haldist er eigi að síður 

líklegt að verði lækki ekki mikið niður fyrir 1.400 dollara og jafnvel þótt það gerist, sem yrði 

aldrei nema í skamman tíma, má ráða af reikningsskilum fyrirtækisins að það hafi gert 

ráðstafanir til þess að tryggja lágmarksverð til að skila hæfilegri ávöxtun, svo sem hér á eftir 

verður vikið að.  

Gangi forsendur verkefnisins eftir er staðan sú eftir 40 ára samningstíma að fyrirtækið á 

skuldlaust mannvirki, eins og nú þegar á við um virkjun eins og Búrfell, sem gjarnan er 

eyrnamerkt álverinu í Straumsvík. Þegar til þess er litið, að virkjunin fyrir austan ætti að geta 

enst í 100 ár, eins og raunar stefnir í með núverandi mannvirki fyrirtækisins og skila enn 

drjúgum skildingi til búskaparins, þá sýnist vel mega halda því fram að þessi fjárfesting verði 

fyrirtækinu og landsmönnum öllum til heilla. Auðvitað er ljóst, að engin leið er að fullyrða 

nákvæmlega hvernig rekstrarskipanin verður um þessa virkjun næstu 40-100 ár, en hitt hlýtur þó 

að vega þungt við matið á virkjuninni, hver reynsla fyrirtækisins hefur verið fram til þessa. Í 

mínum huga er ljóst, að hún styður að ekki að þurfi að draga í efa færni virkjunarinnar til að 

standa undir öllum kostnaði. Þegar allt þetta er virt fæst ekki séð annað en að viðunandi arðsemi 

hafi verið og verði líklegast af fyrirtækinu um ófyrirséða framtíða. Aldeilis fráleitt er, en hefur þó 

verið gert í umræðunni um fyrirtækið, að gera ávöxtunarkröfu í þessu sambandi sem miðast við 

þá ávöxtun sem hefur verið á fjármagnsmarkaði á undanförnum misserum, enda mun hún ekki 

heldur standast þegar til lengdar lætur.  
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Í þessu samhengi er ennfremur rétt að geta þess að fyrirtækið hefur gert samninga um að fastsetja 

vexti til langs tíma með svonefndum vaxtaskiptasamningum. Með þeim hætti er verið að styrkja 

hæfi fyrirtækisins til þess að standa undir greiðsluskuldbindingum af fjármögnun verkefnisins. 

Reynist hinir föstu vextir sem búið er að læsa inni lægri en innri vextir fjárfestingarinnar, þá er 

fyrirtækið vitaskuld í traustari stöðu gagnvart framtíðinni en ella. Kem ég þá að síðasta hlutanum 

sem varðar áhættustýringu fyrirtækisins.  

Í skýringum í ársreikningi fyrirtækisins fyrir árið 2005 kemur fram að fyrirtækið noti afleiður 

ýmis konar til þess að draga úr áhættu í rekstri fyrirtækisins. Nokkurs misskilnings gætir um efni 

þessara upplýsinga. Fram kemur að gangvirði afleiðusamninga sem gerðir hafa verið til þess að 

treysta sölutekjur í framtíð er neikvætt um rúmlega 5 milljarða kr., en því hefur verið haldið fram 

að þetta sé tapað fé. Því er alls ekki þannig varið og hyggja verður að samhenginu við aðrar 

upplýsingar sem einnig eru veittar í skýringunum.  

Fyrst er þó til þess að líta að samkvæmt reglum alþjóðlega reikningsskilaráðsins skal líta svo á að 

afleiður hvers konar séu eignir eða skuldir í reikningshaldslegum skilningi og beri því að færa í 

bækur. Þessar reglur hafa ekki tekið gildi gagnvart Landsvirkjun en hins vegar verður fyrirtækið 

samkvæmt ákvæðum ársreikningalaga að veita upplýsingar um stöðu afleiðusamninga.  

Þeir afleiðusamningar sem hér um ræðir eru hluti af þeirri áhættustýringu sem fyrirtækið beitir. 

Hugmyndin er sú að tryggja að sölutekjur séu nægilega háar til þess að rekstrarforsendur gangi 

eftir. Einkum skiptir máli að koma í veg fyrir að tekjur lækki og því eru þessir samningar gerðir. 

Með þeim er búið að læsa inni ákveðið tekjubil sem ásættanlegt er þegar til lengdar lætur. Þetta 

þykir skynsamlegt að gera og er nú orðið alsiða hjá fyrirtækjum sem búa við mikla áhættu í 

tekjum og/eða gjöldum framtíðar. Ef engir slíkir samningar væru gerðir þyrfti fyrirtækið að búa 

við miklar sveiflur í verði á áli og það út af fyrir sig er sjálfstæð stefna, þ.e. að búa ekki til 

áhættuvarnir. Fyrirtækið hefur á hinn bóginn kosið að gera áhættuvarnarsamninga og stuðla 

þannig að jafnvægi í rekstrinum, sem þýðir að það verður ekki fyrir áföllum í niðursveiflum en 

nýtur ekki uppsveiflna að því marki sem tekjur eru í áhættuvörn.  

Í þessu tilviki gæti það allt eins gerst að þessi neikvæða staða verði orðin jákvæð eftir nokkur ár 

en reglur bókhaldsins miða að því að slíkir samningar séu innleystir í rekstri á móti þeim tekjum 

sem færðar eru og vörnin tekur til. Staða afleiðusamninganna ein og sér segir því ekki mikið 

þegar til nokkurs tíma er litið. Ennfremur er rétt að benda á, en upplýsingar um það koma fram í 

reikningsskilunum, að í raforkusamningum fyrirtækisins felast svonefndar innbyggðar afleiður 

en verðmæti þeirra miðast við grunnverð þegar samningarnir voru gerðir og nemur það 

verulegum fjárhæðum. Þar sem niðurstaða liggur ekki enn fyrir um það verðmat er ekki unnt að 

tilgreina fjárhæð í skýringunum en búast má við að það sé verulega hærra en tilgreind neikvæð 

staða áhættuvarnarsamninganna sem áður er getið.  

Það er því niðurstaða mín að öllu þessu virtu að stefna fyrirtækisins í þá veru að gera 

áhættuvarnasamninga í því skyni að treysta sjóðsflæði rekstrar og fastsetja vexti af 

langtímafjármagni sé skynsamleg. Hér skal fullyrt að vandfundinn sé sá sérfræðingur í 

fjármálastjórnun sem telur ráðlegast að hirða ekki um þessi nýju tæki og tól fjármálamarkaðarins 

til þess að verja efnahagsstöðu og rekstur fyrir sveiflum í gengi, verði og vaxtabreytingum. Hitt 
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er svo annað mál að samningar af þessu tagi geta verið varasamir og gild ástæða er því til þess að 

vanda vel til gerðar þeirra svo viðeigandi markmiðum sé náð.  

Höfundur er löggiltur endurskoðandi og dósent við Háskólann í Reykjavík. 
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