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Ágrip 
Margir þættir geta spilað lykilhlutverk varðandi velgengni í rekstri fyrirtækja. Vel uppsett 

áhættustýringarferli og innra eftirlit eru tveir af mikilvægustu þáttunum í því sambandi. Ef 

fyrirtæki huga ekki nógu vel að þessum tveimur lykilþáttum getur það í versta falli orðið til 

þess að fyrirtæki fer í gjaldþrot. Það sem einna helst sker úr um velgengni í rekstri fyrirtækja, 

varðandi áhættustýringu og innra eftirlit, er hversu vel upplýstir starfsmenn og stjórnendur 

fyrirtækjanna eru um hugsanlegar áhættur. Það að starfsmenn viti til hvers er ætlast af þeim 

og að þeir búi yfir þekkingu um það hvernig skuli bregðast við þeim ýmsu áhættum sem 

fyrirtækin standa frammi fyrir veltur allt á uppsetningu áhættustýringar hjá fyrirtækinu.  

 

Viðfangsefni ritgerðinnar er að komast að því hvernig fyrirtæki standa að uppsetningu og 

innleiðingu á ýmsum áhættustýringarferlum og innra eftirliti hjá sér. Ætlunin er að komast að 

því hvort samræmi væri til staðar í því hvað fyrirtæki nota sem fyrirmynd að innra eftirliti og 

áhættustýringu. Athygli vakti að lána- og kortaútgefanda fyrirtækið Valitor hf. notast við 

sömu tegund innra eftirlits og Arion banki, það er þriggja línu varnarkerfi, þar sem 

áhættustýring er samtvinnuð í aðra línu í þriggja línu varnarkerfinu, á meðan Icelandair notast 

við COSO teninginn þar sem allar hliðar teningsins ná til áhættustýringar. 
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Inngangur 
Ritgerð þessi fjallar um innra eftirlit og áhættustýringu. Höfundar höfðu áhuga á að kynna sér 

þessi svið og eftir töluverða undirbúningsvinnu þá var ákveðið að leggja áherslu á að reyna 

að komast að því hvað fyrirtæki nota sem fyrirmynd að innra eftirliti sínu og áhættustýringu. 

Sum fyrirtæki þurfa að fylgja ákveðnum lögum við uppbygginguna á þessum sviðum en 

annars er það töluvert frjálst hvernig fyrirtæki byggja upp innra eftirlit sitt. Höfundar vildu 

því kynna sér hvort fyrirtæki væru að nota ákveðin módel til að fara eftir eða hvort fyrirtækin 

sníða innra eftirlit sitt eftir eigin höfði. Spurningin sem leitast verður eftir að svara í þessari 

ritgerð er: 

Er samræmi í því hvað fyrirtæki nota sem fyrirmynd að innra eftirliti og 

áhættustýringu? 

 

Innra eftirlit og áhættustýring eru mjög náin hugtök. Innra eftirlit er tæki sem stjórnendur geta 

notað til að hjálpa sér við að hafa stjórn á rekstri fyrirtækja. Innra eftirlit getur verið mjög 

mismunandi en markmið þess er alltaf að upplýsa áhættu, reyna að koma í veg fyrir hana og 

hanna eftirlitsaðgerðir til að bregðast við áhættunni. Áhættustýring er stýring á áhættuþáttum 

í rekstri sem gengur út á að skilgreina hvernig þeir geta haft áhrif á rekstur fyrirtækisins og 

hvernig eigi að bregðast við þeim. 

 

Innra eftirlit og áhættustýring hafa orðið áberandi hugtök á síðustu árum, sérstaklega eftir 

fjármálahrunið 2008. Fyrirtæki og endurskoðendur leggja meiri áherslu á fögin, sem sést t.d. í 

því að Félag um innri endurskoðun á Íslandi var stofnað árið 2003. Eftir aldamótin má sjá 

mikla aukningu á rannsóknum á innra eftirliti og áhættustýringu bæði hér á landi sem og 

erlendis. 

 

Leitast var við að bera saman þrjú félög á almennum markaði á Íslandi. Eftir að höfundar 

kynntu sér félög á markaði varð ljóst að fjármálafyrirtæki eru með hvað öflugasta innra 

eftirlitið.  Því var ákveðið að skoða tvö fjármálafyrirtæki og eitt stórt félag í öðrum geira. 

Fyrirtækin sem voru valin voru Arion banki, Valitor og Icelandair Group. Tekin voru viðtöl 

við ýmsa stjórnendur þessara fyrirtækja.  Viðmælendur sem eru í mismunandi stöðum með 

mismunandi bakgrunn, m.a. löggiltur endurskoðandi sem er aðstoðarframkvæmdastjóri 

fjármálasviðs Arion banka og hins vegar yfirlögfræðingur Valitors. Með viðtölunum fengu 
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höfundar því fjölbreytta sýn á innra eftirlit og áhættustýringu fyrirtækjanna og hvernig 

fyrirtækin byggja upp þessi svið. Einnig var rýnt í ýmis opinber gögn fyrirtækjanna, t.d. 

ársskýrslur og skipurit. 

 

Fyrst í ritgerðinni verður innra eftirlit skoðað og svo áhættustýring. Farið verður yfir 

fræðilegan grundvöll innra eftirlits og mismunandi módel fyrir innra eftirlit kynnt t.d. verður 

COSO teningurinn kynntur og þriggja línu varnarkerfið. Síðan verður innra eftirlit 

fyrirtækjanna þriggja greint með hjálp gagna og viðtala frá fyrirtækjunum. Áhættustýringin 

verður kynnt, reynt að útskýra hvað áhættustýring er og ferli hennar. Svo verður farið yfir 

hvernig áhættustýringu er háttað í fyrirtækjunum þremur. Að lokum eru svo niðurstöður 

ritgerðarinnar kynntar. Höfundar svara spurningunni sem var sett fram hér að ofan og fara 

yfir aðrar niðurstöður ritgerðarinnar. 
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Aðferð 
Til að fá góða mynd af innra eftirliti og áhættustýringu hjá fyrirtækjum á Íslandi var ákveðið 

að ræða við starfsmenn nokkurra félaga á markaði á Íslandi og fjármálafyrirtæki. Haft var 

samband við nokkur fyrirtæki. Fyrirtækin sem voru reiðubúin til að taka þátt í verkefninu 

voru Arion banki, Valitor og Icelandair Group. Fyrir hvert fyrirtæki voru tveir þátttakendur 

sem svöruðu spurningalistanum. Annar svaraði spurningum um innra eftirlit en hinn svaraði 

spurningum um áhættustýringu. Þátttakendur voru því sex frá þremur fyrirtækjum. 

 

Ákveðið var að taka hálfgert djúpviðtal við þátttakendur. Búinn var til spurningalisti sem allir 

þátttakendur fengu. Spurningarnar voru 20 talsins, 7 um innra eftirlit og 13 um 

áhættustýringu. Spurningarnar voru allar opnar og buðu upp á að þátttakendur gætu svarað á 

ýmsa vegu til að útskýra aðstæður í sínum fyrirtækjum. Með spurningunum var ekki einungis 

verið að reyna að fá stöðluð svör við ákveðnum spurningum heldur einnig að fá upplýsingar 

um það hvaða álit yfirmenn fyrirtækjanna höfðu á innra eftirliti og áhættustýringu og 

mikilvægi þeirra. Annað hvort var farið og tekið djúpviðtal við þátttakendur í fyrirtækjunum 

eða spurningalistinn sendur með tölvupósti allt eftir því hvað hentaði fyrirtækjunum. 

Spurningalistann má finna í viðauka A og svör fyrirtækjanna má finna í viðauka B. 

 

Spurningarnar voru fjölbreyttar og þjónuðu ýmsum tilgangi. Spurningarnar um innra eftirlitið 

áttu að reyna að leiða í ljós umfang innra eftirlits í fyrirtækjunum, t.d. hvort það væri 

starfandi löggiltur endurskoðandi í fyrirtækinu, hvort það væri sérstök deild innan 

fyrirtækisins sem sæi um innra eftirlit og hvort allir starfsmenn fyrirtækisins væru meðvitaðir 

um að taka þátt í innra eftirliti. Svo var spurt um hvort farið væri eftir ákveðnum reglum, 

stöðlum eða ferlum við innra eftirlit. 

 

Spurningarnar um áhættustýringu voru til þess ætlaðar að komast að því hvernig ferli 

áhættustýringar væri háttað innan fyrirtækisins. Spurt var hverjir önnuðust 

áhættustýringarferlið og uppsetningu þess, hvernig mögulegar áhættur væru vaktaðar og 

hvort áhættuskýrslur væru gerðar. Einnig var spurt um hvernig fyrirtækið flokkaði áhættur 

sínar, t.d. hvort það gerði greinarmun á því hvort það vildi forðast áhættuna alveg, gera 

ráðstafanir til að mæta henni en minnka líkurnar á að hún gerðist og svo samþykkja áhættuna 
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og vera með áætlun til að bregðast við henni þegar hún gerðist. Einnig var spurt um helstu 

takmarkanir innra eftirlits og áhættustýringar og helstu áskoranir þess í hverju fyrirtæki. 

 

Þátttakendur voru frá þremur fyrirtækjum. Fyrir hönd Arion banka tók Eggert Teitsson, 

löggiltur endurskoðandi og aðstoðarframkvæmdastjóri fjármálasviðs bankans þátt í 

verkefninu. Milliliður okkar hjá Valitor var Birkir Jóhannsson, framkvæmdastjóri 

fjármálasviðs. Erla Þuríður Pétursdóttir, yfirlögfræðingur Valitor, svaraði spurningunum um 

innra eftirlit og Robert Gray, framkvæmdastjóri áhættustýringar, svaraði spurningunum um 

áhættustýringu. Fyrir hönd Icelandair svaraði Sveinbjörn Valgeir Egilsson, forstöðumaður 

innra eftirlits, spurningum um innra eftirlit og Ólafur Briem, forstöðumaður áhættustýringar, 

svaraði spurningum um áhættustýringuna. 
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Innra eftirlit og áhættustýring 

Innra eftirlit 
Innra eftirlit er ekki ein ákveðin aðferð eða regluverk. Innra eftirlit er í raun menning sem á 

sér stað í fyrirtækjum, ákveðin samvinna á milli stjórnar, stjórnenda og ýmissa annarra 

starfsmanna. Innra eftirlit getur verið allt frá því að vera menning þar sem allir í fyrirtækinu 

eru að vinna samviskusamlega, fara eftir lögum og reglum, skrá niður og passa upp á 

vinnugögnin. Innra eftirlitið getur farið upp í það að fyrirtæki séu með starfsmenn í fullri 

vinnu við að fylgjast með innra eftirlitinu, það séu til flókin regluverk innan fyrirtækisins og 

oft séu haldnir fundir um stöðu innra eftirlitsins og skilað skýrslum um það. Við munum í 

þessu verkefni skoða mismunandi tegundir af innra eftirliti í mismunandi fyrirtækjum á 

Íslandi. En fyrst ætlum við að kynna innra eftirlit, tilgang og markmið þess, sem og 

fræðilegar hugmyndir um það. 

 

Innra eftirlit á ekki að koma í veg fyrir eitthvað sérstakt eða stýra einhverju ákveðnu, heldur á 

innra eftirlit að hjálpa stjórnendum til þess að hafa stjórn á rekstri fyrirtækja.  („Innra eftirlit“, 

e.d.). Innra eftirlit getur því verið mismunandi eftir tegundum fyrirtækja og 

viðskiptaumhverfi þeirra.  Markmið og tilgangur innra eftirlits eru þó í grunninn alltaf þau 

sömu. „Tilgangur innra eftirlits er m.a. að tryggja örugga bókhaldsskráningu og varðveislu 

fjármuna félagsins” (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). „Markmiðið með innra eftirliti er 

að skilgreina og leggja mat á áhættu og koma á eftirlitsaðgerðum til þess að mæta þeirri 

áhættu bæði með því að nýta tækifæri sem í áhættu felast og draga úr skaðlegum áhrifum eftir 

því sem við á” („Innra eftirlit“, e.d.). 

 

Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á að innra eftirlit félagsins sé viðeigandi og í 

samræmi við stærð þess og afkomu (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). Lög um 

hlutafélög nr. 2/1995 segja meðal annars að félagsstjórn skal annast um að nægilegt eftirlit sé 

haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins og framkvæmdastjóri skuli sjá um að 

bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og meðferð eigna félagsins sé með 

tryggilegum hætti. Þó að ábyrgð innra eftirlits liggi hjá fyrirtækjunum og stjórn þeirra þá 

þýðir það ekki að innra eftirlit komi endurskoðendum ekki við því gott innra eftirlit skilar 

góðum afköstum sem hjálpa endurskoðendum í sínu starfi. Gott innra eftirlit tryggir t.d. að öll 
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viðeigandi gögn séu til staðar og á réttum stað sem hjálpar endurskoðendum mikið. 

Skilningur endurskoðandans á innra eftirliti er líka mikilvægur þáttur í því að ákvarða 

endurskoðunarstefnuna. Endurskoðandanum ber skylda til þess að afla sér skilnings á innra 

eftirliti og meta eftirlitsáhættu (Eilifsen, Messier, Glover og Prawitt, 2014). 

 

Innleiðing innra eftirlits er mikilvæg. Þrátt fyrir það að innra eftirlit sé að mestu framkvæmt 

og innleitt af fólki, þá sýna rannsóknir að þó það séu ekki til nein lög eða reglur um hvernig 

eigi að innleiða innra eftirlit, þá geti það verið gott að innleiða innra eftirlit eftir nákvæmum 

leiðum og fylgja ströngum ferlum við það (Lenghel, 2012). 

 

Coso teningurinn 

Coso teningurinn er beinagrind að leiðbeiningum fyrir innra eftirlit. Hann var settur fram af 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) árið 

1992 í Bandaríkjunum. Coso nefndin sér um rannsóknir um frammistöðumælingar og 

áhættumat á sviði hagfræði og sjálfbærni.  Þau settu teninginn svo fram sem hugmyndafræði 

um innra eftirlit sem aðferð fyrir stjórnir fyrirtækja sem þau gætu notað til að ná markmiðum 

sínum. Teningurinn hefur sýnt fram á mikilvægi innra eftirlits og hjálpað mörgum 

fyrirtækjum að innleiða innra eftirlit og nýta sér það. Stjórnir og hluthafar geta nýtt sér 

teninginn til áhættustýringar sem og til að hámarka hagnað (Braun, 2015). 

 

Eins og sjá má á mynd 1 er 

teningurinn þrívíddur.  Ein víddin 

lýsir grunnstoðum hans en þær eru 

stjórnendaeftirlit, upplýsingar og 

samskipti, eftirlitsaðgerðir, 

áhættumat og eftirlitsumhverfi 

(Eilifsen o.fl., 2014). Önnur vídd 

lýsir markmiðum fyrirtækisins. 

Þriðja víddin sýnir hvernig 

grunnstoðirnar eiga við alls staðar í 

starfseminni, til allra rekstrareininga 

og verkefna („Innra eftirlit“, e.d.). 
Mynd	1:	Coso	teningurinn	
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Fyrsta víddin - Grunnstoðir COSO teningsins 

Stjórnendaeftirlit 

Vöktun með innra eftirliti til að ganga úr skugga um hvort allir fimm þættir innra eftirlits séu 

að virka rétt. Niðurstöður eru metnar og tilkynnt um alvarleg mál tímanlega til æðstu 

stjórnenda. Innra eftirlit þarfnast vöktunar stjórnenda. Vöktun er fólgin í samtímaeftirliti, 

sérstakri úttekt eða samblandi af hvoru tveggju. Samtímaeftirlit er hluti af reglubundnu starfi 

stjórnenda eða annarra en þörfin fyrir sérstaka úttekt ræðst af þeirri áhættu sem er til staðar 

hverju sinni og vísbendingum frá samtímaeftirliti (Eilifsen o.fl., 2014). 

 

Upplýsingar og samskipti 

Upplýsingar eru nauðsynlegar svo að innra eftirlit fyrirtækis geti verið ábyrgt og áreiðanlegt. 

Samskipti hjálpa starfsfólki að skilja ábyrgðina sem fylgir innra eftirliti og mikilvægi þess. 

Samskiptin geta einnig snúið að utanaðkomandi aðilum, þ.e. að fyrirtæki láti stjórnvöld eða 

eftirlitsaðila vita af mikilvægum málefnum. Gæði upplýsinga ræðst aðallega af því hvort þær 

upplýsingar sem veittar eru séu: Viðeigandi, tímanlegar, nýlegar, nákvæmar og aðgengilegar. 

Stór hluti af því hvernig sé hægt að bæta upplýsingar eru góð samskipti. Samskipti eru 

farvegur fyrir öflun og miðlun upplýsinga. Samskipti geta verið formleg eða óformleg. Dæmi 

um samskipti geta verið verklagsreglur, siðareglur, starfsmannafundir, tölvusamskipti og 

samtöl (Eilifsen o.fl., 2014) 

 

Eftirlitsaðgerðir 

Eftirlitsaðgerðir eru hluti af ferlum og verklagsreglum og er ætlað til að bregðast við 

áhættunni að fyrirtækið nái ekki settum markmiðum.  Eftirlitsaðgerðir eiga sér stað á öllum 

stigum fyrirtækisins. Eftirlitsaðgerðir má flokka með ýmsum hætti svo sem fyrirbyggjandi 

aðgerðir, aðgerðir sem leiða eitthvað í ljós eftir á, handvirkar aðgerðir, tölvuaðgerðir og 

aðgerðir stjórnenda. Dæmi um tegundir eftirlitsaðgerða geta verið eftirfarandi: Eftirlit 

stjórnenda, eftirlit með úrvinnslu upplýsinga, efnislegar staðfestingar, árangursmælikvarðar 

og aðgreining starfa  ((Eilifsen o.fl., 2014). 
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Áhættumat 

Áhættumatið er öflugt og síendurtekið ferli sem ber kennsl á og greinir áhættu á því sem 

getur komið í veg fyrir markmið einingarinnar og myndar grundvöll fyrir að ákvarða hvernig 

skal stjórna áhættunni. Stjórnin metur hugsanlegar breytingar á ytra umhverfi og innan 

fyrirtækisins. Áhættumat metur t.d. hættu á svikum (Eilifsen o.fl., 2014). 

 

Eftirlitsumhverfi 

Eftirlitsumhverfi er stjórnskipulagið sem innra eftirlitið fylgir, þ.e.a.s. staðlar, ferlar og 

mannvirki sem veita grundvöll fyrir framkvæmd um innra eftirlit. Stjórnin setur tóninn um 

mikilvægi innra eftirlits (Eilifsen o.fl., 2014). 

 

Önnur víddin – Markmið fyrirtækisins 

Mikilvægt að markmið séu skýr, bæði markmið fyrirtækisins í heild sem og markmið 

einstaka rekstrareininga. Þó markmið fyrirtækja séu auðvitað jafn mismunandi eins og þau 

eru mörg þá má skipta markmiðum í þrjá flokka, þeir eru starfsemi, fjárhagsupplýsingar og 

hlíting.  Vert er að minnast þess að markmiðin geta skarast á milli flokka. Starfsemi snýst um 

árangur og skilvirkni í nýtingu verðmæta fyrirtækisins. Fjárhagsupplýsingar skulu vera 

áreiðanlegar. Hlíting snýr að því að fyrirtæki fylgi viðeigandi lögum og reglum („Innra 

eftirlit“, e.d.). 

 

Þriðja víddin 

Þriðja víddin á COSO teningnum sýnir að allir þættir innra eftirlitsins ná til fyrirtækisins í 

heild og jafnframt til einstakra rekstrareininga innan þess. Sömu grunnþættir innra eftirlitsins 

eiga því alls staðar við í starfseminni („Innra eftirlit“, e.d.). 

 

Sarbanes-Oxley Act 

Innra eftirlit í fyrirtækjum hefur ekki alltaf verið til fyrirmyndar. Eftir hrunið sem varð á 

bandarískum markaði á árunum 2000 og 2001, þar sem vafasamir viðskiptahættir fyrirtækja á 

borð við Enron voru áberandi, voru sett svokölluð Sarbanes-Oxley Act lög. Í lögunum var 

lögð áhersla á innra eftirlit og ábyrgð stjórnar á því („Innra eftirlit“, e.d.). Lögin skylda skráð 

fyrirtæki á markaði til að skila skýrslu eftir hvert reikningsár um hvort þeir séu með skilvirkt 

innra eftirlit sem þeir sinni og beri ábyrgð á. Í þessari skýrslu þurfa stjórnendur að taka 
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ábyrgð á innra eftirlitinu, meta skilvirkni þess, hvort farið sé eftir ásættanlegum ferlum og 

hvort öll viðeigandi gögn séu til staðar (Eilifsen o.fl., 2014). Með tilkomu þessara laga var 

það ekki lengur í höndum fyrirtækja að meta hvernig þau skilgreina innra eftirlit. Það hefur 

oft valdið vandamálum að mismunandi aðilar skilgreini innra eftirlit á mismunandi hátt. Þetta 

hefur verið vandamál þegar þeir sem setja lög um innra eftirlit og þeir sem eiga að fylgja 

lögunum túlka hugtakið á mismunandi vegu („Innra eftirlit“, e.d.). 

 

Hér á landi er ekki til ákveðin skilgreining á hugtakinu „Innra eftirlit” í lögum, en þó er oft 

vísað til hugtaksins í lögum. Í 66. gr laga nr. 3/2006 segir m.a. „Félag skal árlega birta 

yfirlýsingu um stjórnarhætti sína í sérstökum kafla í skýrslu stjórnar. ... Í yfirlýsingunni skal 

að lágmarki koma fram eftirfarandi: Lýsing á helstu þáttum innra eftirlits og 

áhættustýringarkerfa félagsins í tengslum við [reikningsskilaferlið].” Íslenska ríkið ætlast til 

þess að félög séu með innra eftirlit, en tekur þó ekki fram hvernig það eigi að vera. Þetta 

getur valdið vandamálum því það er grundvallarforsenda að lög séu skýr og allir viti hvernig 

fara eigi eftir  lögum og framfylgja þeim („Innra eftirlit“, e.d.). 

 

Eftir að Sarbanes-Oxley Act lögin voru sett í Bandaríkjunum mátti sjá breytingu í innra 

eftirliti hjá bandarískum fyrirtækjum sem voru með veikleika í innra eftirliti sínu. Þau hófu að 

sinna innra eftirlitinu betur og eftirlitið varð strangara og hefðbundnara en áður.  Með þessu 

reyndu þau að koma í veg fyrir mikla óvissu,  auka áreiðanleika upplýsinga og stuðla að 

skilvirkni (Mitra, Jaggi og Hossain, 2013). 

 

Þriggja línu varnarkerfið 

Varnarlínurnar þrjár eiga að styðja við verkefni og framtíðarsýn félagsins. Þær eiga að styðja 

við hvor aðra, þannig að ef einhver áhætta eða vandamál kemst í gegnum fyrstu varnarlínuna 

þá á önnur varnarlínan að stöðva það og ef það virkar ekki þá á þriðja varnarlínan að bjarga 

málunum. Þó að stjórn félagsins og forstjóri séu ekki hluti af varnarlínunum þremur, þá 

stjórna þau varnarlínunum þremur og setja upp áætlun fyrir varnarlínurnar (IIA, 2013). Þetta 

er að sjálfsögðu af því að eins og áður segir þá ber stjórn félags alltaf ábyrgð á innra eftirliti 

þess. Því er stjórnin og forstjóri sýnd fyrir ofan varnarlínurnar á mynd 2. Þriggja varnarlínu 

módelið skiptir áhættustýringunni upp í þrjá hluta því í raunveruleikanum er sjaldan nóg að 

hafa eina varnarlínu til að koma í veg fyrir alla hugsanlega áhættu. 
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Fyrsta varnarlínan  

Fyrsta varnarlínan sér í rauninni um áhættustýringu í daglegum rekstri. Rekstrarstjórar (e. 

operational managers) eru í fyrstu varnarlínunni og þeir eiga áhættuna og stjórna henni. 

Stjórnendaeftirlitið á að sjá um að innleiða rétta ferla til að verða varir við áhættu, meta 

áhættu og reyna að draga úr henni. Þeir eiga að leiðbeina starfsfólki sínu til að hafa 

áhættustýringu til hliðsjónar í daglegum verkum sínum (IIA, 2013). 

 

Önnur varnarlínan 

Önnur varnarlínan er mismunandi eftir félögum. En önnur varnarlínan saman stendur af 

ýmsum störfum sem hafa það meginmarkmið að stýra áhættu. Þetta geta verið einstaklingar 

eða nefndir sem eiga að fylgjast með innleiðingu áhættustýringar. Þeir eiga að aðstoða fyrstu 

varnarlínuna, eigendur áhættunnar. Í sumum tilvikum þá getur önnur varnarlínan heyrt beint 

undir stjórn félaga (IIA, 2013). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mynd	2:	Þriggja	línu	varnarkerfið 
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Þriðja varnarlínan 

Þriðja varnarlínan er svo innri endurskoðandinn. Innri endurskoðandinn heyrir beint undir 

stjórn og á að vera sjálfstæður og algjörlega óháður fyrirtækinu. Þetta óhæði er ekki mögulegt 

hjá hinum varnarlínunum. Innri endurskoðunin á að veita fullvissu um skilvirkni stjórnunar 

og áhættustýringar, m.a. með því að fylgjast með hinum varnarlínunum. Innri endurskoðunin 

á að meta skilvirkni og áhrif áhættustýringar og fylgni við lög og reglur. Innri endurskoðunin 

á að fara yfir allar deildir félagsins og skoða ýmsar fjárhagslegar niðurstöður eins og tekjur 

og rekstrarkostnað. Alþjóðleg samtök innri endurskoðenda (The Institute of Internal 

Auditors) segja að innri endurskoðun sé ekki bara mikilvæg fyrir stór fyrirtæki heldur eiga 

þau að vera skylda fyrir öll fyrirtæki (IIA, 2013). 

 

Innra eftirlit – fyrirtækin þrjú 

Arion banki 

Greining okkar á Arion banka er unnin úr ársskýrslu þeirra fyrir árið 2016 sem var gefin út í 

byrjun mars 2017 og úr svörum Eggerts Teitssonar. Arion banki er meðal þriggja stóru 

bankanna á Íslandi, ásamt Landsbankanum og Íslandsbanka. Starfsmenn Arion banka eru 

rúmlega 900 talsins. Hagnaður bankans árið 2016 var 21,7 milljarðar króna og heildareignir 

bankans voru 1.036 milljarðar króna (Arion banki, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd	3:	Skipurit	Arion	banka 
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Arion banki skiptir innra eftirliti sínu niður í þrjár varnarlínur, sjá mynd 3. Hver varnarlína 

samanstendur af ýmsum starfsmönnum sem sinna mismunandi hlutverkum. 

Starfsfólkið og hlutverk þeirra eru: 

 

- Stjórnendur og framlína: bera ábyrgð á áhættu og stýra henni 

- Áhættustýring og regluvarsla: hafa eftirlit og aðhald með innra eftirliti 

- Innri endurskoðandi: framkvæmir sjálfstæðar úttektir á skilvirkni innra eftirlits. 

 

Fyrsta varnarlínan sér um daglegan rekstur og skipulag. Varnarlínan þarf því að viðhalda 

skilvirku innra eftirliti og stýra áhættu í daglegum rekstri. Varnarlínan innleiðir ferla í innra 

eftirliti og sér til þess að þeir uppfylli lagalegar kröfur og fylgi stefnu bankans. Ef varnarlínan 

kemur auga á veikleika þá á hún að grípa til viðeigandi ráðstafana (Arion banki, 2016). 

Önnur varnarlína er áhættustýring og regluvarsla. Þetta eru sérdeildir innan fyrirtækisins. Þær 

eiga að fylgjast með fyrstu varnarlínunni (Arion banki, 2016). Þriðja línan er svo innri 

endurskoðandinn. Hann heyrir undir stjórn bankans en ekki framkvæmdastjórn hans. Hann 

lætur stjórn vita hvernig gæði hinna varnarlínanna er. Innri endurskoðun framkvæmir 

sjálfstæða og óháða endurskoðun. Í innri endurskoðun eru átta starfsmenn (Arion banki, 

2016). Af þeim eru tveir löggiltir endurskoðendur.  Það eru þrír aðrir löggiltir 

endurskoðendur hjá bankanum sem starfa á fjármálasviði (Teitsson, 2017). 

 

Þrátt fyrir að þessar deildir hafi sérstakt hlutverk í innra eftirliti bankans þá lítur bankinn svo 

á að allir starfsmenn hans eigi að taka þátt í innra eftirliti bankans á einhvern hátt. 

Áhættustýringardeild bankans býður upp á mikla fræðslu fyrir starfsmenn bankans og ýtir 

undir vitundarvakningu um eðli innra eftirlits. Það hefur reynst bankanum vel að virkja 

stjórnendur og allt starfsfólk í innra eftirlitinu. Eggert Teitsson og fleiri innan fyrirtækisins 

telja það hafa bætt innra eftirlitið (Teitsson, 2017). 

 

Svör Eggerts við spurningunni um það hverjar væru stærstu áskoranirnar, sem bankinn 

stendur frammi fyrir þegar kemur að innra eftirliti bankans, þá átti hann erfitt með að svara 

því. Hann sagði að erfiðast væri að koma í veg fyrir sviksemi en sviksemi væri þó ólíkleg til 

að hafa mikil áhrif á bankann. Hann sagði því að líklega væri erfiðast að fylgja öllum lögum 

og reglum þar sem að þau eru mjög flókin og síbreytileg.  Hann sagði að þar væri líklega 

mesta áhættan. Hann tók það fram að þetta væri aðeins hans skoðun og líklegt væri að aðrir 

starfsmenn bankans myndu gefa önnur svör (Teitsson, 2017). 
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Með tilliti til svara Eggerts er því ekki skrítið að það sé sérdeild innan bankans sem á að 

fylgjast með því að bankinn starfi í samræmi við lög, reglur og góða viðskiptahætti. Í 

deildinni starfa átta starfsmenn. Regluvarsla bankans á að þekkja lög sem bankinn og 

starfsmenn hans eiga að fylgja. Regluvarslan ráðleggur starfsmönnum þegar upp koma flókin 

mál. Regluvarslan á að fylgjast með því að innra eftirlit bankans sé skilvirkt og að brugðist sé 

við vandamálum sem koma upp.  Regluvarslan gætir þess einnig að upplýsingagjöf sé 

fullnægjandi og að allir fari með trúnaðarupplýsingar á ábyrgan hátt (Arion banki, 2016). 

 

Valitor 

Greining á innra eftirliti Valitors er unnin upp úr stjórnarháttayfirlýsingu Valitors sem er úr 

ársreikningi fyrirtækisins fyrir árið 2015 sem og svörum þátttakenda. Einnig eru 

upplýsingarnar unnar úr ýmsum reglum Valitors, t.d. reglum Áhættu- og 

endurskoðunarnefndar. 

 

Valitor byggist á VISA Ísland sem var stofnað árið 1983. Valitor er fjármálastofnun sem 

tengir saman söluaðila, korthafa og banka (Valitor, 2017). Valitor er í eigu Valitor Holding 

hf. sem er í eigu Arion banka („Valitor | Hluthafar“, e.d.). Það kemur því ekki á óvart að þeir 

setji upp sitt innra eftirlit á svipaðan hátt og Arion banki, þ.e.a.s. skiptir því upp í þrjár 

varnarlínur. Varnarlínurnar eru þær sömu og hjá Arion banka. Fyrsta varnarlínan eru þeir sem 

hafa daglega umsjón með rekstri, önnur varnarlínan samanstendur af áhættustýringu og 

regluvörslu og þriðja varnarlínan er innri endurskoðun („Stjórnarháttayfirlýsing 2015“, 

2015). 

 

Þriðja varnarlínan, innri endurskoðunin, á sér ekki öll stað innan fyrirtækisins. Hjá Valitor er 

ekki innri endurskoðandi eða sérstök deild sem sinnir innri endurskoðun.  Innri endurskoðun 

er því útvistað. Regluvörsludeild er innan fyrirtækisins sem sér um það innra eftirlit sem lýtur 

að lögum. Regluvarslan sér til dæmis um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka. Í fyrirtækinu starfar löggiltur endurskoðandi en hann starfar í uppgjörsdeild 

fyrirtækisins (Pétursdóttir, 2017). 
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Samkvæmt Erlu Pétursdóttur er það mismunandi eftir ferlum hvort fyrirtækið liti svo á að 

allir starfsmenn fyrirtækisins eigi að taka þátt í innra eftirliti. Flestir ferlar væru eftirlitsferlar 

og sumir þeirra væru vélrænir. Við hönnun þessara ferla væri ekki stuðst við ákveðinn staðal 

heldur frekar almenna skynsemi. Hún sagði þó að allir starfsmenn fyrirtækisins þyrftu að vera 

meðvitaðir um innra eftirlitið. Varðandi áskoranir innra eftirlits fyrirtækisins þá sagði Erla að 

hún myndi helst vilja að innra eftirlit gæti verið vélrænna, það er að segja að eftirlit ferla ætti 

sér stað innan kerfa en væri ekki á ábyrgð starfsmanna. Hún sagði að mest væri í kerfum en 

það væri betra ef það gæti verið meira (Pétursdóttir, 2017). 

 

Regluvörður stýrir regluvörslunni. Regluvarslan heyrir beint undir forstjóra Valitor og er 

sjálfstæð deild. Regluvörður á að fylgjast með þeim ráðstöfunum sem hafa verið gerðar til að 

bregðast við hvers konar áhættu. Regluvarslan á að tryggja að fyrirtækið fari eftir lögum nr. 

64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti. Hún á einnig að sjá um fræðslu og ráðgjöf fyrir 

starfsmenn. Regluvörður gefur stjórn Valitors skýrslu á hverju ári („Stjórnarháttayfirlýsing 

2015“, 2015). Hjá Valitor er starfandi áhættu- og endurskoðunarnefnd. Hún var stofnuð 

sumarið 2015 eftir að lögum um fjármálafyrirtæki var breytt. Eitt af hlutverkum nefndarinnar 

er að hafa eftirlit með innra eftirliti félagsins, innri endurskoðun og áhættustýringu þess. 

Formaður nefndarinnar er löggiltur endurskoðandi  („Stjórnarháttayfirlýsing 2015“, 2015). 

 

Icelandair 

Greining á innra eftirliti Icelandair er unnin upp úr ársskýrslu Icelandair fyrir árið 2016 sem 

var gefin út í febrúar 2017 og úr djúpviðtali við Sveinbjörn Valgeir Egilsson. 

 

Icelandair Group saman stendur af nokkrum félögum í ferðaþjónustugeiranum þar sem 

flugfélagið Icelandair er þungamiðjan. Félögin eru í raun níu: Icelandair, Icelandair Hotels, 

Icelandair Cargo, Fjárvakur, Iceland Travel, Vita, Loftleiðir, Flugfélag Ísland og IGS.  

Félögin byggjast öll á leiðakerfi Icelandair og starfa öll á einhvern hátt í ferðaþjónustu og 

miða að því að gera Ísland að vinsælum áfangastað, allt árið um kring (Icelandair Group, 

2017). 

 

Icelandair Group getur rekið bakgrunn sinn aftur til 1937 þegar Flugfélag Íslands hóf flug 

innanlands. Samsteypan var með tekjur upp á 1.286 milljónir dollara og farþegar Icelandair 

voru 3.7 milljónir árið 2016 (Icelandair Group, 2017). Starfsmenn samsteypunnar voru 3.384 
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árið 2015, þar af helmingur hjá Icelandair. Icelandair Group er því einn stærsti vinnuveitandi 

í einkarekstri á Íslandi. Icelandair Group er skráð á markað og er í eigu margra hluthafa. 

Stærsti hluthafi fyrirtækisins er Lífeyrissjóður verslunarmanna, en hann á 14,69% í félaginu.  

Næststærsti hluthafinn er Stefnir fjárfestingasjóður en hann á 9,04% í félaginu. Icelandair 

Group fer eftir ýmsum regluverkum, t.d. reglum um félög á markaði sem NASDAQ OMX á 

Íslandi gefur út. Félagið hefur fengið verðlaun frá Verslunarráði Ísland, Samtökum 

atvinnulífsins og NASDAQ OMX fyrir það að vera til fyrirmyndar í stjórnarháttum á 

íslenskum markaði. Þessum verðlaunum er ætlað að hvetja til gagnsæis í stjórnun fyrirtækja 

með tilliti til hluthafa og hagaðila (Icelandair Group, 2017). 

 

Fjárvakur er eins og áður segir eitt af dótturfélögum Icelandair Group. Fjárvakur sér um 

fjármálaþjónustu fyrir hin dótturfélög Icelandair og önnur fyrirtæki („Um Fjárvakur“, 2017). 

Hjá Fjárvakri starfa fjórir löggiltir endurskoðendur, en þó enginn í innra eftirliti. Sveinbjörn 

Valgeir Egilsson er forstöðumaður innra eftirlits. Hann upplýsir stjórn og stjórnendur, 

sérstaklega Boga Nils framkvæmdastjóra fjármálasviðs, um stöðu innra eftirlits og árangur 

þess. Dagleg samskipti eru mest á milli Sveinbjörns og Boga. Sveinbjörn útbýr svo 

endurskoðunarskýrslu árlega sem hann kynnir stjórn félagsins. Skv. Sveinbirni lítur félagið 

svo á að allir starfsmenn taki þátt í innra eftirliti. Sveinbjörn nefndi að aðskilnaður starfa sé 

lykilþáttur í innra eftirliti. Hann segir að félagið eigi auðvelt með að aðskilja störf. Eitt af því 

sem innra eftirlitið hefur lagt aukna áherslu á síðustu ár er að auka netöryggi (e. cyber 

security). Gagnagrunnar félagsins búa yfir miklum trúnaðarupplýsingum og félagið leggur sig 

fram við að passa vel upp á þær upplýsingar. Ein helsta áskorun félagsins er áhættumatið. 

Starfsemi félagsins er fjölbreytt og á mörgum stöðum sem flækir gerð áhættumatsins 

(Egilsson, 2017). 

 

Í fyrirtækinu er endurskoðunarnefnd sem fylgist með innra eftirliti fyrirtækisins og 

áhættustýringu þess. Í endurskoðunarnefndinni eru þrír einstaklingar.  Innri endurskoðun 

fyrirtækisins metur ferla innan fyrirtækisins og lætur endurskoðunarnefnd vita af 

niðurstöðum sínum. Endurskoðunarnefnd skal einnig skila skýrslu um mat á ytri 

endurskoðanda. Endurskoðunarnefnd fundaði 10 sinnum á árinu 2016. Innri endurskoðun 

vinnur með áhættustýringu til að aðlaga áhættu á milli dótturfélaga félagsins til að ná fram 

samkvæmni og stöðugleika (Icelandair Group, 2017). Icelandair byggir áhættustýringu upp á 

COSO teningnum og víddum hans (Egilsson, 2017). 
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Áhætta  
Einstaklingar hafa oft tilhneigingu til þess að hugsa um áhættu einungis sem neikvæðan hlut, 

sem eitthvað sem ber að varast eða tegund af ógn sem vonast er að rætist ekki úr. Í heimi 

fjárfestinga er ógn hins vegar óaðskiljanlegur partur af frammistöðu, hvort sem hún er 

æskileg eða óæskileg, þá er hún einfaldlega nauðsynleg. Það að skilja ógn og búa yfir 

þekkingu um hvernig skal bregðast við henni, er einn allra mikilvægasti hluti af 

fjármálamenntun.  Í fjárfestingu þar sem búist er við góðri ávöxtun getur það oft tengst hærri 

áhættu, þeim mun minni sem væntingar um ávöxtun eru því mun minni áhætta. Áhættan 

stafar af meiri óvissu sem getur haft skaðleg áhrif á hagnað og auð fjárfesta og fyrirtækja, eða 

óvissu einungis tengda við neikvæða útkomu. Þetta er álit eftirlitsstofnana og 

áhættustjórnenda.  Samkvæmt þessari skoðun er áhætta í fjármálum möguleikinn á að 

hluthafi tapi peningum við fjárfestingar, sem hlýst af því að fjárfesting rýrni í verði, ávaxtist 

ekki nægilega vel eða tapist af fullu. Fjárhagsleg áhætta vísar einnig til möguleikans á að 

fyrirtæki eða ríkisstjórn verði fyrir greiðslufalli á skuldabréfum sínum, sem veldur því að 

eigendur skuldabréfanna tapa (Bessis, 2015). 

 

Lausafjáráhætta 

Lausafjáráhætta er sú áhætta að samstæðan, þrátt fyrir að vera gjaldfær, lendi í erfiðleikum 

með að mæta skuldbindingum sínum þegar þær gjaldfalla eða geti aðeins tryggt 

endurgreiðslu með óhóflegum kostnaði. Þar má nefna þegar sú staða kemur upp að eign selst 

ekki tímanlega á ásættanlegu verði ef þess er þörf eða ef miklar innlausnir verða í sjóði. 

Lausafjáráhætta er því sú áhætta að of lítið laust fé sé til í sjóði til að standa undir 

greiðsluskuldbindingum á hverjum tíma (Bessis, 2015). 

 

Fjárhagsleg áhætta og viðskiptaáhætta 

Fjárhagsleg áhætta tengist notkun félagsins á skuldsetningu og lánsfjármögnun, frekar en sú 

rekstraráhætta að gera fyrirtækið arðbært („What is financial risk?“, 2017). Fjárhagsleg 

áhætta snýst um getu félagsins til að mynda nægilega mikið sjóðstreymi til þess að standa 

straum af vaxtagreiðslum af fjármögnunum eða öðrum skuldbindingum. Fyrirtæki með 

tiltölulega hærra stig skuldafjármögnunar ber augljóslega með sér meiri fjárhagslega áhættu, 

þar er meiri möguleiki á að fyrirtæki sé ekki fært um að standa við sínar fjárhagslegu 

skuldbindingar og verða gjaldþrota (Hwang, 2014). Nokkrir af þeim þáttum sem haft geta 

áhrif á fjárhagslega áhættu félagsins eru vaxtabreytingar og heildar hlutfall af 
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skuldafjármögnun hjá félaginu. Félög sem hafa hærra hlutfall af eiginfjárframlagi eru í betri 

stöðu til að takast á við greiðslubyrði sína. Ein af aðal áhættu kennitölunum sem sérfræðingar 

og fjárfestar telja að ákveði fjárhagslegan styrkleika félags er skuldir á móti eiginfjárhlutfall, 

sem mælir hlutfallið af eigin fé og lánsfé. Gjaldeyrisáhætta er hluti af heildar fjárhagslegri 

áhættu fyrir fyrirtæki sem stunda talsvert magn viðskipta sinna erlendis (Maverick, 2015).  

 

Með viðskiptaáhættu er átt við grundvallar tilveru fyrirtækis, það er hvort fyrirtæki sé nógu 

vel í stakk búið til að ná nægilegum sölum og afla nægilegra tekna til að standa undir 

rekstrarkostnaði sínum og ná hagnaði. Á meðan fjárhagsleg áhætta snýst um 

fjármögnunarkostnað, að þá snýst viðskiptaáhætta um allan annan kostnað, sem fyrirtæki þarf 

að standa straum af til að vera í rekstri og gegna hlutverki sínu. Inn í þessum kostnaði eru 

laun, framleiðslukostnaður, leiga á aðstöðu og/eða skrifstofum og annar stjórnunarkostnaður. 

Það á hvaða stigi viðskiptaáhætta fyrirtækis stendur, fer eftir áhrifum margra þátta. Eins og 

kostnaði á vörum, framlegð, samkeppni og heildarstigi eftirspurnar eftir vörum eða þjónustu 

sem fyrirtækið selur.  Viðskiptaáhætta er oftast skipt í kerfisbundna áhættu og ókerfisbundna 

áhættu. Kerfisbundin áhætta vísar til almennrar áhættu sem tengist hvaða atvinnurekstri sem 

er og grunn áhættan starfar af sveiflum í hagkerfinu, póltískum aðstæðum og 

markaðsaðstæðum. Kerfisbundin áhætta er í eðli sínu sú áhætta sem fyrirtæki hafa litla stjórn 

á, annað en getu þeirra til að sjá fyrir og bregðast við breyttum aðstæðum (Maverick, 2015). 

 

Með ókerfisbundinni áhættu er átt við þá áhættu sem tengist ákveðnum viðskiptum sem 

fyrirtæki stundar. Fyrirtæki geta dregið úr ókerfisbundinni áhættu með góðri stjórnun og 

markvissum ákvörðunum er að varða kostnað, gjöld, fjárfestingar og markaðssetningu. Það 

hvernig fyrirtæki skiptir hlutfallinu á föstum og breytilegum kostnaði (e. Operating leverage) 

og hver staðan á sjóðstreymi þess er, eru mælingar sem fjárfestar nota til að meta skilvirkni 

og stjórnun á fjármagni fyrirtækis (Maverick, 2015). 

 

Talað er um fjárhagslega áhættu sem getu fyrirtækisins til að stjórna skuldum og handbæru 

fé, á meðan viðskiptaáhættu er lýst sem getu fyrirtækisins til að afla nægilegra tekna til að 

greiða rekstrarkostnað. Önnur leið til að túlka muninn er að horfa á fjárhagslega áhættu sem 

þá áhættu þar sem fyrirtæki kemst upp með að vanrækja greiðslur á skuldum sínum og 

viðskiptaáhættu sem þá tegund af áhættu þar sem fyrirtæki væri ófært að gegna starfi sínu 

sem arðbært fyrirtæki (Maverick, 2015). 
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Markaðsáhætta 

Fylgir öllum fjármálagerningum. Dreift eignasafn kemur ekki í veg fyrir markaðsáhættu. 

Dæmi um markaðsáhættu eru áhætta á verðbreytingum á hlutabréfum og gjaldmiðla-og 

gengisáhætta (Landsbréf, e.d.-a). 

 

Vaxtaáhætta  

Vaxtaáhætta verður til vegna breytinga á markaðsvöxtum á verðmyndun skuldabréfa og er 

það ein tegund áhættu sem tengist starfsemi banka á Íslandi. Þessi áhrif verða til af því að 

fyrir hluta efnahagsreiknings bankana er misræmi milli gjalddaga eigna og skulda sem bera 

vexti og gildistími vaxta er oft mismunandi. Þegar vextir hækka, þá lækkar verð skuldabréfa 

og öfugt.  Ástæðan er sú að þegar vextir aukast, lækkar kostnaðurinn við að halda 

skuldabréfunum. Ávöxtunarkrafa bréfa getur hækkað t.d. við vaxtahækkanir Seðlabanka eða 

vegna mikils framboðs. Almennt eykst vaxtaáhætta bréfa eftir því sem meðallíftími eigna í 

skuldabréfasjóðum er lengri. Til þess að draga úr sveiflum má leitast við að spá fyrir um 

þróun vaxta, sem getur verið erfitt. Ef það tekst þá er mælt með því að fjárfesta þegar 

vaxtalækkun er líkleg en selja þegar vaxtahækkun er líkleg og stýra þannig líftíma sjóða. 

Almennt er virði eigna bankanna, sem hafa fasta vexti, meira en virði skulda með 

samsvarandi gildistíma vaxta enda eru bankar að miklu leyti fjármagnaðir með innlánum. 

Hækkun markaðsvaxta hefði því neikvæð áhrif á afkomu bankanna (Landsbréf, e.d.-a). 

 

Gengisáhætta 

Gengisáhætta er sú áhætta sem felst í því að gengi gjaldmiðla getur sveiflast með 

ófyrirsjáanlegum hætti og haft þannig áhrif á starfsemi fyrirtækja, sem notast við erlenda 

gjaldmiðla, bæði góð áhrif sem og slæm. Íslenska hagkerfið er smátt og opið og það getur 

orsakað tíðar og skarpar sveiflur á íslensku krónunni þar sem hinar minnstu hreyfingar á 

gjaldeyrismarkaði geta orsakað meira flökt á gengi krónunnar en efnahagslegar aðstæður gefa 

tilefni til. Það getur hjálpað fyrirtækjum mikið að vera meðvituð um gjaldeyrisáhættu og 

reyna að verja sig gegn henni. Verðgildi gjaldmiðils getur breyst í hlutfalli við aðra 

gjaldmiðla. Meðal þeirra þátta sem geta haft áhrif á verðgildi gjaldmiðla eru framboð og 

eftirspurn eftir þeim, viðskiptajöfnuður, vaxtastig og félagslegar aðstæður, svo sem stjórnmál. 

Sveiflur í gengi gjaldmiðla geta því haft áhrif á ávöxtun eigna og gengi hlutabréfa 

undirliggjandi fyrirtækja og þannig leitt til breytinga á gengi eigna. Gengi getur á þann hátt 

breytt gildi eignar sem fjárfestir á hlut í (Landsbréf, e.d.-b). 
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Útlánaáhætta 

Oft er talað um útlánaáhættu sem sjálfgefna áhættu. Þessi tegund áhættu tengist oftar en ekki 

aðilum sem fær lán en stendur síðan ekki undir greiðslubyrði lánsins. Það veldur því að 

viðkomandi lendir í vanskilum. Fjárfestar sem verða fyrir útlánaáhættu þjást af lægri tekjum, 

minnkandi höfuðstól og vöxtum eða takast á við áhættuna með hækkun á innheimtukostnaði 

(Bessis, 2015). 

Rekstraráhætta 

Rekstraráhætta er sú tegund áhættu sem stafar af beinu eða óbeinu tapi sem getur orðið til 

vegna fjölda þátta í starfsemi fyrirtækis. Meðal þeirra áhættuþátta sem teljast til 

rekstraráhættu er vinna starfsmanna, tækni og það skipulag sem beitt er. Ýmsar leiðir eru til 

að draga úr rekstraráhættu fyrirtækja, til að mynda með viðeigand aðskilnaði starfa, þjálfun 

starfsfólks og innleiðingu á verkferlum (Bessis, 2015). 

Landsbundin áhætta 

Augljóst er að hagkerfi einstakra landa er mismunandi háttað, annars vegar til hins betra eða 

til hins verra, hvað varðar vöxt landsframleiðslu og verðbólgu. Landsbundin áhætta getur 

einnig skapast vegna þeirrar óvissu sem kann að ríkja um ytri aðstæður, til dæmis ef 

regluverk og skattar muni haldast óbreyttir til framtíðar. Jafnframt getur landsbundin áhætta 

skapast vegna átaka, deilna í stjórnmálum, hryðjuverka, styrjalda, náttúruhamfara, farsótta og 

annarra álíka aðstæðna („Types of Investment Risks“, 2008). 

Orðsporsáhætta 

Það er sú tegund áhættu sem stafar af skemmdum á ímynd félags. Með orðsporsáhættu er átt 

við þá ógn eða hættu sem beinist að nafni eða stöðu fyrirtækisins. Orðsporsáhættu getur orðið 

til við ýmsar athafnir og komið fram með ýmsum hætti, til að mynda beint sem afleiðing 

aðgerða fyrirtækisins, óbeint vegna aðgerða starfsmanns fyrirtækisins eða vegna aðgerða 

samstarfsaðila eða birgja. Auk þess að hafa vel uppsetta stjórnunarhætti og gagnsæi þurfa 

fyrirtæki einnig að bera samfélagslega ábyrgð og vera meðvituð um umhverfið til að vernda 

orðspor fyrirtækisins og koma veg fyrir þá áhættu sem gæti skapast. 

Orðsporsáhætta er ein tegund falinnar áhættu sem jafnvel getur ógnað elstu og stærstu 

fyrirtækjum á markaði jafnt sem þeim minni. Þessi tegund áhættu getur þurrkað út 

markaðsvirði fyrirtækja og getur oft leitt til breytinga á hæstu stigum fyrirtækja. Í sumum 

tilfellum geta fyrirtæki dregið úr (e. mitigate) orðsporsáhættu með vel uppsettri tjónastýringu 

(e. damage control), til að mynda með samskiptamiðlum („Reputational Risk“, 2013). 
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Áhættuvarnir 
Besta leiðin til þess að skilja hvað áhættuvarnir eru er að hugsa um það sem tryggingu. Í 

þessu tilfelli þ.e. þegar fyrirtæki ákveður að stunda áhættuvarnir er það að tryggja sig gegn 

neikvæðum atburði. Þetta kemur þó ekki í veg fyrir að neikvæður atburður eigi sér stað, en ef 

fyrirtækið er almennilega áhættuvarið verða áhrifin af atburðinum þeim mun minni. 

Sjóðsstjórar, sjálfstæðir fjárfestar og fyrirtæki nota áhættuvarnar aðferðir til að takmarka 

ýmsar áhættur. Áhættuvörn gegn fjárfestingaráhættu þýðir að beita ákveðnum áhöldum eða 

aðferðum á markaði til þess að vega á móti þeirri hættu sem skapast með óhagstæðum 

hreyfingum á verði. Tæknilega séð til þess að stunda áhættuvarnir myndi einstaklingur eða 

fyrirtæki fjárfesta í tveimur verðbréfum með neikvæða fylgni. Eins og allt annað í þessum 

heimi fæst fátt ókeypis, því þarf að borga fyrir þessa tegund af tryggingu á einn eða annan 

hátt. Þótt flesta dreymi um heim þar sem hagnaðarmöguleikar eru endalausir og jafnframt 

lausir við áhættu geta áhættuvarnir ekki hjálpað okkur að komast hjá endurgjaldi af áhættu. 

Lækkun á áhættu mun alltaf þýða lækkun á mögulegum hagnaði. Þannig að mestu leyti eru 

áhættuvarnir sú aðferð sem getur dregið úr hugsanlegu tapi frekar en hversu mikið 

einstaklingur eða fyrirtæki græðir. Þannig að ef fjárfestingin sem þú hefur áhættuvarið þig 

gegn skilar hagnaði, að þá hefur þú dregið úr þeim hagnaði sem skilar sér til þín, og ef 

fjárfestingin endar í tapi og þú hefur áhættuvarið þig vel þá dregur það úr tapinu (Beattie, 

2007). 

 

Helstu leiðir til að stunda áhættuvarnir er notkun afleiða en þær tvær algengustu eru 

framvirkir samningar og kaupréttir. Þar má nefna að Icelandair gerir framvirka samninga og 

kaupir kauprétti á olíuverð á sérstöku verði á ákveðinni dagsetningu í framtíðinni til að verja 

sig (e. hedge) gegn hækkun olíuverðs. Með því getur Icelandair gert fjárhagsáætlanir án þess 

að hafa áhyggjur af sveiflum á olíuverði. Þannig að ef olíuverð snarhækkar og umfram það 

verð sem tilgreint er í kaupréttinum að þá hefur vörnin skilað sér því þá hefur Icelandair 

sparað sér pening með því að borga lægra verð. Hins vegar ef verð lækkar þá er Icelandair 

enn skylt til þess að borga umsamið verð í kaupréttinum og hefði verið betur borgið án þess 

að verja sig (Icelandair, 2016). 
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Áhættustýring 
Áhættuþættir í rekstri fyrirtækja eru margir og mismunandi og fara þeir einna helst eftir 

starfsemi hvers fyrirtækis fyrir sig. Flugfélög eru til að mynda afar næm fyrir olíuverði en 

undanfarin ár hefur verið afar hagstæð þróun á olíumörkuðum fyrir flugfélög þar sem verð á 

olíu hefur lækkað mikið. Árið 2014 fór verð á olíu hæst í 110 Bandaríkjadali á tunnu af 

hráolíu en nú í byrjun árs 2017 hefur verð á olíu haldist í kringum 51 Bandaríkjadal á tunnu, 

það er meira en helmingi lægra en fyrir 

rúmlega tveimur árum. Lækkunin hefur því 

verið bæði hröð og mikil á skömmum tíma 

(„Commodities“, 2017). 

 

Sérstakt eldsneytisgjald hefur verið hluti af 

verðlagningu hjá Icelandair frá árinu 2004 og 

hefur félagið fylgt sveiflum á 

heimsmarkaðsverði á olíu varðandi það gjald. 

Mest öll viðskipti Icelandair á olíu eru í 

erlendum myntum og myndast gengisáhætta með því. Sú mynt sem mest hefur áhrif á 

gengismun félagsins er bandaríkjadalur. Icelandair gerir upp í bandaríkjadal og hefur því þar 

af leiðandi langstærstan hluta tekna sinna erlendis frá. Undanfarin ár hefur gengi krónunnar 

sveiflast töluvert og getur það haft nokkur áhrif á afkomu félagsins, þó svo að félagið verji 

sig fyrir sveiflum á fjármálamarkaði með gengisvörnum (Icelandair Group, 2017). Margs 

konar áhætta er samofin í starfsemi og rekstri fyrirtækja og er hún oftar en ekki margslungin. 

Hjá Arion banka sem fjármálastofnunar getur áhætta oftar en ekki stafað af daglegum rekstri 

bankans. Áhættustýring er þar af leiðandi einn af grundvallarþáttum í starfsemi hans. Stefna 

bankans er að hafa virka áhættustýringu sem felur í sér að greina og mæla verulega áhættu og 

grípa til aðgerða ef hún fer út fyrir fyrirfram skilgreind mörk (Arion banki, 2016). 

Áhættustýring hjá Valitor snýr aðallega að kortasvikum en þau eru viðvarandi vandamál í 

heiminum í dag.  Til þess að sporna við kortasvikum þarf Valitor í undantekningar tilfellum 

að grípa til sérstakra ráðstafana, sem geta haft áhrif á úttektir korthafa í útlöndum, þrátt fyrir 

að næg heimild sé á korti einstaklings og getur það oft leitt til vandamála hjá viðkomandi. 

Þetta gerir Valitor þó til að minnka áhættuna sem þeir bera ef korti viðkomandi er stolið 

(Valitor, 2017). 

 

Mynd	4:	Bensínverð	síðustu	ár	
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Því má segja að áhættustýring hafi margar og ólíkar skilgreiningar, sem margar hverjar eru í 

grófum dráttum. Sem dæmi þá útskýrir European Foundation of Quality Management 

áhættustýringu sem markvissa notkun á ferli fyrirtækis til að koma auga á, stjórna og hafa 

eftirlit með áhættum, þar sem uppsafnaðar upplýsingar geta verið notaðar til þess að vernda, 

leysa úr læðingi og skapa verðmæti (Williams o.fl., 2006). Áhættustýring er skilgreind sem 

stýring á áhættuþáttum í rekstri sem gengur út á að skilgreina hvernig þeir geta haft áhrif á 

rekstur fyrirtækisins og hvernig eigi að bregðast við þeim. Markmið áhættustýringar er ekki 

að eyða þeirri áhættu, sem fyrirtækir stendur frammi fyrir, heldur að greina þá áhættu sem 

fyrirtækið stendur frammi fyrir og eyða sem mestri af þeirri áhættu sem talin er ónauðsynleg 

en halda eftir þeirri sem fyrirtækið er tilbúið að takast á við. Á einfaldan hátt miðar 

áhættustýring að því að veita þeim sem taka ákvörðun með kerfisbundinni nálgun möguleika 

á að takast á við þá áhættu og óvissu sem kann að myndast (Ariff o.fl., 2014).  

 

Vaxandi áhersla hefur verið lögð á áhættustýringu og innra eftirlit í starfsemi 

fjármálafyrirtækja hér á landi. Sú aukna áhersla sem lögð hefur verið á þessa tvo þætti kemur 

bæði frá stjórnendum fyrirtækjanna og Fjármálaeftirlitinu. Þegar markmiðum áhættustýringar 

hjá fjármálafyrirtækjum er fullnægt aukast líkurnar á að rekstur og fjárhagsleg staða þeirra 

séu í góðu horfi þegar hagsmunir viðskiptamanna eru hafðir til hliðsjónar. Eftir að fyrirtæki 

hefur forgangsraðað og mælt þá áhættu sem það horfist í augu við getur það betur ákveðið 

hvaða áhættu skal útiloka eða minnka, og hvaða áhættu skal varðveita (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2004).  

 

Áhættuminnkun er hægt að ná með beinni sölu á eignum eða skuldum, kaupum á tryggingu 

eða að stýra áhættunni með því að gera framvirka samninga og notast við afleiður. Þar má 

nefna að Icelandair gerir framvirka samninga (e. forward contracts) og kaupir kauprétti (e. 

call options) á olíuverð til að verja (e. hedge) sig gegn hækkun olíuverðs. Skilvirk 

áhættustýring gegnir veigamiklu hlutverki hjá hvaða fyrirtæki sem er, sem leitar að 

fjárhagslegum stöðugleika og góðri frammistöðu. Vel framsettur áhættustýringar rammi (e. 

Risk management framework), sem samþykktur er af stjórnendum og sem leitast við að 

fullkomna starfsvenjur er varða áhættumenningu fyrirtækis, getur verið hornsteinn 

fjárhagslegrar framtíðar fyrirtækisins („Risk Management Framework“, 2015). Ein af 

undirstöðuforsendum fjármála er að aukin áhætta fjárfestingar skuli skila hærri ávöxtun 

(Bodie, Kane og Marcus, 2009). 
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Ferli áhættustýringar 

Tilgangur þess að búa til áhættustýringarramma (e. Risk Management framework) og 

innleiða í starfsemi fyrirtækja, er að auðvelda framkvæmd á þeim þáttum, sem eru í 

áhættustýringarferlinu, og notaðir eru til að bregðast við áhættum á ýmsan hátt. Rammi 

áhættustýringar er byggður upp af tveimur pörtum. Sá fyrri snýr að ætlun stjórnarinnar til að 

stýra áhættunum og hvernig það skal gera. Þessum hluta er oftast náð með vel framsettri 

áhættustýringarstefnu. Seinni hluti rammans auðkennir þau tæki (e. resources) sem eru til 

staðar, stjórnskipulag og skuldbindingu stjórnarmanna sem virkjar skilvirka innleiðingu 

viljayfirlýsingarinnar og áhættustýringarstefnunnar. Seinni hlutinn saman stendur oftar en 

ekki af: verkfærum, getu til að nota þau við ákvarðanatöku, ráðstafanir til að staðfesta að 

fyrirætlunum hafi verið fullnægt og þeirri hæfni að aðlagast stöðugt þeim aðstæðum sem 

kunna að skapast, bregðast við breytingum og bæta. Áhættustýringarramminn er ekki eitt 

ákveðið skjal. Ramminn skal ávallt saman standa af áhættustýringarstefnu og öllum þeim 

skuldbindingum sem settar eru fram af starfsmönnum og stjórnendum til að tryggja að 

áhættustýringin sé að fullu samþætt í kringum stjórnun og rekstur á fyrirtækinu. Allir þættir 

áhættustýringarrammans ættu að virka á árangursríkan hátt til að tryggja að 

áhættustýringarferlið sé framkvæmanlegt fyrir allar ákvarðanir innan fyrirtækisins 

(International Organization for Standardization, 2015). 

 

Til eru ýmsir Enterprise Risk Managemen staðlar, hér eftir kallaðir ERM staðlar, sem hver 

um sig lýsir nálgun til að greina, bregðast við og fylgjast með áhættu og tækifærum í innra 

jafnt sem ytra umhverfi þess sem snýr að fyrirtækinu. ERM ferlið gerir fyrirtækjum kleift að 

samþætta viðskiptaaðferðir sínar til að ná tilætluðum markmiðum. Stjórnin velur svo hvernig 

hvernig skal bregðast við þeim áhættum sem geta komið til en þær geta falið í sér: 

1. Forðast: Þ.e.a.s. hætta þeirri starfsemi sem veldur áhættu 

2. Minnkun: Grípa til aðgerða gegn þeim þætti eða þáttum sem valda áhættu 

3. Aðrar aðgerðir: Ákveða og íhuga önnur skref til að minnka áhættu 

4. Deila eða tryggja: Flytja eða deila hluta áhættunnar, til að fjármagna hana 

5. Samþykkja: þegar ekki er gripið til aðgerða, vegna kostnaðar eða ávinnings 

 

Eftirlit er yfirleitt framkvæmt af stjórn, sem hluti af aðgerðum innra eftirlits, en þar má nefna 

endurskoðun á greiningarskýrslu eða stjórnarfundir með viðeigandi sérfræðingum til að skilja 

hvernig viðbragðsáætlunin virki og hvort verið sé að ná markmiðum (International 

Organization for Standardization, 2015).  
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Mikilvægt er að tilkynna reglulega sérstaka og samanlagðar áhættumælingar til þess að 

tryggja ákjósanleg hættumörk og koma í veg fyrir að þau fari upp úr öllu valdi. 

Fjármálastofnanir sem stunda viðskipti daglega, búa til daglegar áhættuskýrslur til að fylgjast 

með. Ekki eru gerðar jafn stífar kröfur um að stofnanir og fyrirtæki í öðrum atvinnugreinum 

geri jafn ört áhættuskýrslur eins og fjármálastofnanir og fyrirtæki í fjármálarekstri. 

Áhættuskýrslur eru ávallt sendar til þeirra starfsmanna sem hafa vald til að breyta og betrum 

bæta þær eða þeirra sem geta frætt aðra til að leiðrétta þá áhættu sem getur skapast. Til eru þó 

nokkrir áhættustýringar rammar til að fylgja eftir, en þeir helstu eru CAS, sem stendur fyrir 

Casualty Actuarial Society, og COSO, sem búið var til af The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission. CAS skilgreinir ERM sem þann aga sem 

fyrirtæki í hvaða iðnaði sem er, getur notast við til þess að meta, stjórna, nýta, fjármagna og 

vakta áhættu frá öllum áttum með það að markmiði að auka skammtíma og langtíma virði 

fyrirtækisins fyrir hluthafa. CAS lítur á ERM sem leið til að sameina áhættugerð og 

áhættustýringarferlið (Casualty Actuarial Society ERM Committee, 2003). 

 

Áhættugerð nær yfir: 

1. Rekstrarumhverfisáhætta (e. hazard risk) 

2. Fjárhagsleg áhætta 

3. Rekstraráhætta 

4. Stefnumörkunaráhætta 

 

Áhættustýringarferlið felur í sér að: 

1. Finna samhengi 

2. Skilgreina áhættu 

3. Greina áhættuna 

4. Samþætta áhættuna 

5. Meta áhættuna 

6. Nýta áhættuna til hins betra 

7. Eftirlit og endurskoðun 

 

The  Committee Of Sponsoring  Organization  Of  The  Treadway  Commission, COSO, er 

leiðandi sérfræðingur á sviði ERM og skilgreinir ERM sem: „ferli sem ákvarðast af 

yfirmönnum, stjórnendum og öðrum meðlimum stjórnarnefndar, sem notað er í stefnu sem 

Mynd	5:	Ferli	áhættustýringar	
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gildir yfir allt fyrirtækið, hannað til að greina mögulega atburði sem geta haft áhrif á 

eininguna í heild sinni, og stýrt áhættunni svo hún haldist innan viðunandi marka, og til þess 

að veita sæmilega fullvissu varðandi áður tilgreind markmið fyrirtækisins“ („COSO 

Enterprise Risk Management — Integrated Framework Update“, e.d.). COSO ERM 

samanstendur af tveimur hlutum, samþættu ferli og hugbúnaði (e. application technique). 

ERM er kynnt af COSO sem kerfi, sem saman stendur af átta innbyrðis hlutum. 

1. Innra umhverfi 

2. Markmiða stilling 

3. Þekkja áhættuna 

4. Áhættumat 

5. Viðbrögð við áhættu 

6. Stjórnun á aðstæðum 

7. Upplýsingum og samskiptum 

8. Eftirliti 

 

Sem horfir að innan jafnt sem utan frá á áhætturnar sem blasa við fyrirtækjum út frá víðara 

siðferðislegu sjónarmiði. COSO ERM hefur búið til grunnreglur og hugtök, sameiginlegt 

tungumál og skýra stefnu og leiðbeiningar til að uppfylla þarfir fjárfesta, starfsfólks 

fyrirtækja og annarra hagsmunaaðila til þess að auka sjálfstraust í atvinnurekstri. Ný 

Sjálenski áhættustýringar staðallinn ASNZS 4360:2004 hefur einnig orðið að alþjóðlega 

samþykktum staðli og sannað sig sem betri nálgun á áhættustýringu í Ástralíu og öðrum 

ríkjum í álfunni. Staðallinn varpar betri mynd á ferli áhættustýringar sem stuðlar að betri 

stjórnarháttum og veitir vörn fyrir stjórnendur og annað starfsfólk. Vörnin á sér stað í tveimur 

þrepum í ferlinu; skaðlegar niðurstöður eiga það jafnan fremur til að vera ekki jafn strangar 

og þær hefðu annars verið; þeir sem ábyrgir eru, geta í vörn sinni, sýnt fram á að þeir hafi 

brugðist siðferðislega rétt við (Demidenko og McNutt, 2008). 

 

Nýlega hafa rannsakendur staðfest að áhættustýring verður til vegna ófullkomleika á markaði 

og úthugsuð innleiðing á áhættustýringu leiðir til heildarvirði fyrirtækisins (Shad og Fong-

Woon Lai, 2015). Rétt uppsett ferli áhættustýringar hjálpar fyrirtækjum að finna og síðan 

greina hvaða áhættu á að samþykkja og hverri á að eyða. Ef það tekst þá mæla fyrirtækin þær 

áhættur rétt. Vídd ERM ferlisins aðstoðar við að samstilla ferla áhættustýringar og 

stefnumótun fyrirtækisins. Ferli áhættustýringar á því að betrumbæta ákvarðanatöku og velja 
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betri kostinn, aðstoða fyrirtæki við að lækka rekstrarkostnað og villur, þekkja og grípa 

tækifæri og auka úthlutun fjármagns (Kijsil, 2010). 

Alþjóðlegir ERM staðlar 

Áhætturnar sem hafa áhrif fyrirtæki geta haft afleiðingar hvað varðar efnahagslega 

frammistöðu og mannorð þess út á við, sem og umhverfis, öryggi og samfélagslegar 

niðurstöður. Þess vegna hjálpar það í raun fyrirtækjum að stýra áhættunni til að standa sig vel 

í umhverfi sem er fullt af óvissu. ISO 31000:2009 staðallinn snýr að áhættustýringu, 

meginreglum og viðmiðunarreglum. Veitir undirstöðuatriði, ramma (e. framework) og ferla 

til að stýra þeirri áhættu sem fyrirtæki standa frammi fyrir. Staðalinn er hægt að nota af hvaða 

fyrirtæki sem er, sama hversu stórt það er, starfsemi þess eða atvinnugrein. Notkun á ISO 

31000 getur hjálpað stofnunum að auka líkurnar á að ná markmiðum sínum, bæta 

auðkenningu á tækifærum og ógnum, ásamt því að bæta á áhrifaríkan hátt hvernig skal útluta 

og nota auðlindir til áhættumeðferðar. Hins vegar, getur ISO 31000 staðallinn ekki verið 

notaður í vottunar tilgangi, en veitir leiðsögn fyrir innri eða ytri endurskoðunar forrit. 

Stofnanir sem styðjast við stalinn geta borið saman sínar áhættustýringar venjur með 

alþjóðlega viðurkenndu viðmiði, sem veitir þeim traustar meginreglur fyrir árangursríka 

stjórnun og stjórnarhætti. ISO stendur fyrir International Organization for Standardization og 

eru það óháð, félagasamtök og stærsti sjálfviljugi þróunaraðili á alþjóðlegum stöðlum. 

Samtökin saman standa af 162 meðlimum (International Organization for Standardization, 

2015). 

 

Undirstöðuatriði áhættustýringar 

ISO 31000:2009 staðallinn setur fram 11 undirstöðuatriði þegar kemur að vel framsettri 

áhættustýringu. Þessi atriði veita rök fyrir stýringu á áhættu og þá eiginleika sem 

áhættustýringin þarf að hafa til að vera árangursrík. Þeim er ætlað að leiðbeina fyrirtækjum 

við uppsetningu á áhættustýringu á hverju stigi fyrir sig og útvega prófanir, sem geta verið 

notaðar við innleiðinguna á áhættustýringunni, og einnig til að fylgjast með þeim áhrifum 

sem áhættustýringin kann að hafa á starfsemina og rekstur. 

Innleiðingin á áhættustýringu ætti því að samsvara þeim 11 undirstöðuatriðum sem staðallinn 

kynnir. Þessi 11 atriði eru; 

1. Áhættustýring býr til og ver gildi 

2. Áhættustýring er óaðskiljanlegur hluti af ferli fyrirtækisins 

3. Áhættustýring er hluti af ákvarðanatöku 
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4. Áhættustýring kemur í veg fyrir óvissu 

5. Áhættustýring er kerfisbundin, skipulögð og tímanleg 

6. Áhættustýring er byggð á bestu fáanlegu upplýsingunum 

7. Áhættustýring er sniðin að fyrirtækinu 

8. Áhættustýring tekur mið af mannlegum og menningarlegum þáttum 

9. Áhættustýring er gagnsæ og meðtalin 

10. Áhættustýring er breytanleg, endurtekin og móttækileg fyrir breytingum 

11.  Áhættustýring auðveldar áframhaldandi umbætur á fyrirtæki 

 

Ef farið er eftir þessum 11 undirstöðuatriðum getur það verið fyrsta skrefið í átt að betrum 

bættri áhættustýringu með því að greina og bera kennsl á eyður í því skyni að innleiða 

áhættustýringu í takt við alþjóðlegan áhættustýringar staðal (International Organization for 

Standardization, 2015). 

 

Stefna áhættustýringar 

Hvað er stefna? Stefna er yfirlýsing sem hjálpar við ákvarðanatöku. Bandaríska Webster 

orðabókin skilgreinir stefnu sem “ákveðið skeið eða aðferð við aðgerð sem valin er út frá 

mismundandi kostum í ljósi ákveðinna aðstæðna til þess að leiðbeina og ákveða ákvarðanir í 

rauntíma og framtíð” („Policy“, 1989). Stefna um greiðslu getur þá til að mynda verið “að 

greiða allar skammtímaskuldir innan 30 daga”. Stefnur geta verið bæði einfaldar og augljósar 

og ættu ávallt að veita skýra leiðsögn þegar skilyrði varðandi stefnu vaknar, í þessu tilfelli, 

greiðsla.  

Áhættustýringarstefna er yfirlýsing um ásetning er varðar hvar og hvernig áhættustýring skuli 

vera innleidd í fyrirtækið eða stofnunina. Samkvæmt ISO 31000 staðlinum skal 

áhættustýringarstefna skilgreina skýrt markmið stofnunarinnar er varða áhættustýringu.  

Þar eru sex svið sem hægt er að útskýra í stefnunni. Þau eru: 

1. Fólk, færni, reynsla og hæfni 

2. Úrræði sem þörf er á fyrir hvert skref ferilsins 

3. Ferlar stofnananna, aðferðir og verkfæri sem notuð eru til að stýra áhættu 

4. Skráðir ferlar og verklagsreglur 

5. Upplýsinga- og þekkingarstjórnunarkerfi 

6. Verkmenntun 
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Áhættustýringarstefna fyrirtækja ætti þó alltaf að vera í takt við þá menningu, umhverfi og 

þann markað sem fyrirtækið er starfrækt á. 

Áhættustýringarstefnan ætti að endurspegla lög og reglugerðir og úthluta ætti skyldum til 

starfsmanna eftir starfstitlum. Stefnan ætti einnig að sýna hver sé ábyrgur fyrir að þróa og fá 

leyfi fyrir áhættuviðmiði fyrirtækisins (International Organization for Standardization, 2015). 

 

Áhættuviðmið 

Viðmið er sá staðall þar sem dómur eða ákvörðun er tekin á skráðum eða óskráðum reglum 

um það hvernig skuli haga sér við mismunandi aðstæður. (Merriam-Webster dictionary, e.d.) 

Áhættuviðmið eru notuð til að meta stig áhættunnar og á tvennskonar hátt. Sá fyrri er til að 

ákvarða stig áhættunnar og sá seinni til að búa sér til grundvöll til þess að bera saman 

áhættustig þvert yfir fyrirtækið og einnig í gegnum tíma. Til þess að stjórnendur taki 

ákvarðanir í samræmi við aðrar ákvarðanir og hvernig skuli bregðast við áhættu. Mikilvægt 

er að áhrifaþættir áhættu séu byggðir á sameiginlegu, skýru og samþykktu viðmiði. Þeir 

ákvarða áhættustigið gagnvart fyrirtækinu (International Organization for Standardization, 

2015). 

 

Að skilgreina áhættuvilja er einn mikilvægasti þátturinn í ERM ferlinu. Áhættuvilja er hægt 

að skilgreina sem það magn og tegund af áhættu sem fyrirtæki er tilbúið að taka til þess að ná 

markmiðum sínum. Hvert fyrirtæki hefur mis mikinn áhættuvilja sem fer eftir atvinnugrein 

fyrirtækisins, menningu og markmiðum. Áhættuvilji getur verið mismunandi eftir tegund 

þeirrar áhættu sem fyrirtæki stendur frammi fyrir og getur áhættuvilji fyrirtækis gagnvart 

einni tegund áhættu breyst með tímanum. Nauðsynlegt er að áhættuvilji og 

áhættuumburðarlyndi sé ofarlega í huga stjórnenda fyrirtækja og sé kjarninn í 

áhættustýringarstefnu þeirra. Þó svo áhættuvilji muni ávallt vera ólíkur eftir fyrirtækjum er 

nauðsynlegt að fyrirtæki setji sé áhættuvilja yfirlýsingu sem starfsmenn fyrirtækisins miða 

við (Dinu, 2014). 

 

Áhættustýring Valitor 

Áhættustýring Valitor – úr ársskýrslu 

Fyrirtækið er byggt á grunni af starfsemi VISA Íslands sem stofnað var árið 1983 en frá árinu 

2007 hefur fyrirtækið verið starfrækt undir nafninu Valitor hf. Valitor er traust og alþjóðlegt 
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þekkingarfyrirtæki sem stöðugt leitar leiða til að skapa nýjar og betri viðskiptalausnir fyrir 

viðskiptavini sína. Gildi fyrirtækisins eru forysta, frumkvæði, traust og samvinna og að knýja 

samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta veitta þjónustu. 

Fyrirtækið kappkostar að veita söluaðilum, bönkum, sparisjóðum og korthöfum á ferð um 

heiminn örugga, skjóta og þægilega þjónustu. Skipulag þeirra snýst um ábyrgð og 

verkaskiptingu innan þess, einfaldar boðleiðir innan fyrirtækisins og að leggja grunn að 

snerpu við ákvarðanatöku og í veittri þjónustu  Starfsemi Valitor hf. er skipt í þrjú 

afkomusvið; alþjóðalausnir, fyrirtækjalausnir og kortalausnir. Stoðsviðin eru síðan fjögur; 

áhættustýring, fjármálasvið, upplýsingatæknisvið og þróunar- og kynningarsvið. Á stoðsviði 

áhættustýringar var nýlega sett á fót kerfi fyrir áhættustýringu þar sem einnig er fylgst með 

virkni hennar. Slíku kerfi var komið á strax eftir að félagið var stofnað og hefur það verið í 

stöðugri þróun síðan. Markmið áhættustýringarkerfisins hjá Valitor er að bera kennsl á og 

takmarka þá áhættu sem myndast getur í rekstri félagsins ásamt því að bæta og styrkja 

upplýsingagjöf og gera uppgjör áreiðanlegri. Það er þó ekki til neitt áhættustýringarkerfi sem 

kemur algerlega í veg fyrir ranga upplýsingagjöf eða útilokar tap. Hjá Valitor hf. ber 

áhættustýring félagsins ábyrgð á að bera kennsl á hvers konar áhættu í rekstri félagsins, að 

meta hana og stýra henni í samvinnu við önnur svið (Valitor, 2017). 

 

Áhættusækni er óaðskiljanlegur hluti af starfsemi og rekstri Valitors. Því er þess krafist að 

stjórna beri áhættunni með árangursríkum hætti og í samræmi við settan áhættuvilja Valitor 

hf. hverju sinni. Til þess að stunda árangursríka áhættustýringu er lykillinn að greina skuli 

sífellt umtalsverða áhættu, mælingar á áhættugrunni, aðgerðir til að draga úr áhættu, eftirlit 

með áhættu svo og skýrslugerð til viðkomandi einstaklinga og samráðshópa. Áhættustjórnun 

og möguleikinn á að greina og meta áhættu og stýra henni er mjög mikilvæg fyrir arðsemi 

Valitor hf. Fyrirtækið hefur haft það að markmiði að áhættustýringin sé til þess fallin að allar 

umtalsverðar áhættur séu greindar, metnar og gerð sé grein fyrir öllum þeim áhættum á 

hæfilegan hátt. Hjá Valitor er áhættustýring óháð deild og heyrir hún því beint undir forstjóra 

félagsins. Þeir hafa skipað yfirmann áhættustýringar sem hefur beinan aðgang að stjórn 

félagsins skv. 6. mgr. 17.gr laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Hjá félaginu er til staðar 

áhættumatsnefnd ef upp skyldu koma umtalsverðar áhættur sem nauðsynlega þyrfti að 

bregðast við. Yfirmaður áhættustýringar situr fundi með áhættumatsnefnd stjórnar að minnsta 

kosti fjórum sinnum á ári og er hann reglulega til staðar á stjórnarfundum þegar sérstök 

málefni eru til umræðu. Yfirmann áhættustýringar er ekki hægt að leysa frá störfum eða flytja 
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í aðra stöðu innan fyrirtækisins nema með samþykki stjórnar fyrirtækisins 

(„Stjórnarháttayfirlýsing 2015“, 2015). 

 

Áhættustýring Valitor – úr viðtölum 

Þegar kemur að áhættustýringarferli starfar Valitor eftir sama kerfi og Arion banki, það er 

þriggja línu varnarlíkani. Fyrsta línan saman stendur af rekstrareiningum er hafa 

eignarhaldsáhættu og ber ábyrgð á innleiðingu og viðhaldi á ferlum til að tryggja að farið sé 

eftir áhættuvilja Valitor. Önnur línan saman stendur af áhættu- og regluvörslu, sem eiga að 

þróa og viðhalda áhættustýringarrammanum, verkfærum og aðferðafræði. Þessar aðgerðir 

hafa umsjón yfir og skora á fyrstu línuna á hæfni og skilvirkni starfandi áhættustýringar. 

Þriðja línan er rekin af óháðri innri endurskoðun sem veitir fullvissu á hæfni og skilvirkni 

stjórnarhátta og stýringar sem dreift er á fyrstu og aðra línuna (Gray, 2017). 

 

Það eru stórar áhættur sem félag á borð við Valitor stendur frammi fyrir en þær helstu eru 

útlánaáhætta, markaðsáhætta, lausafjáráhætta og rekstraráhætta. Félagið er einnig óvarið fyrir 

fjöldanum öllum af öðrum áhættum en þar má nefna lagalegri áhættu, reglugerðum, 

fjárhagslegri glæpastarfsemi og orðsporsáhættu. Leynast þessar áhættur í vöruúrvali Valitor 

jafnt sem rekstrarumhverfi fyrirtækisins.  Efnisleg áhætta (e. material risk) telst til þeirrar 

áhættu sem gæti haft veruleg áhrif á getu félagsins til að standast viðskiptaáætlun sína, þjóna 

viðskiptavinum sínum, starfa á lagalegan og samhæfðan hátt, hafa áhrif á orðspor félagsins 

eða valda fjárhagstjóni sem yrði umfram vikmörk viðskiptaáætlunar (Gray, 2017). 

 

Stjórn og rekstraraðilar félagsins fylgjast stöðugt með og endurskoða starfsemi þess og meta 

stig þeirrar áhættu sem þeir standa frammi fyrir miðað við áhættuvilja, áhættustýringu,  

breytingar á vörum og þjónustu og þeim breytingum sem eiga sér stað á þeim markaði og í 

því umhverfi sem félagið starfar í. Eitt af hlutverkum áhættustýringarinnar er að senda inn 

áhættumælingar mánaðarlega inn á áhættuþráð og til stjórnar til að upplýsa um allar 

mikilvægar breytingar er hafa átt sér stað í áhættustefnu Valitor. Mælingarnar veita 

upplýsingar á þeim megin áhættum sem Valitor stendur frammi fyrir og þeim áhyggjuefnum 

er varða áhættustýringu (Gray, 2017). 

 

Félagið starfrækir árangursríkan áhættustýringarramma til að koma auga á tilfærslur í 

áhættustefnu. Ramminn saman stendur af vikmörkum og viðvörunarskynjurum sem gefa til 
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kynna galla. Félagið fylgist vel með rekstrarumhverfi sínu og telur mikilvægt að sínar helstu 

áhættur séu hafðar að leiðarljósi og að vera vakandi gagnvart breytingum í iðnaðinum.  

Félagið er starfrækt eftir ákveðnu skipulagi þegar kemur að því að mæla skuli áhættu og er 

áhættuvilji fyrirtækisins ákveðinn af grundvelli áhættunnar. Sumar áhættur bera með sér 

svokallað “no tolerance” og reynir félagið því eftir  bestu getu að forðast þær. Miklar áhættur 

felast í þeim markaði sem félagið starfar á og fyrir flestar af þeim reynir það að draga sem 

mest úr þeim afleiðingum sem þessar áhættur geta valdið.  Þó sumar af þeim séu samþykktar 

og félagið reynir að halda þeim í skefjum. Lagabrestir, reglugerðir og gagnaöryggi eru 

viðkvæmir í starfsemi Valitor og flokkast þær því undir “no tolerance”. Útlána- og 

markaðsáhætta eru samþykktar af hálfu félagsins en sett eru vikmörk um að þessi tegund af 

áhættu haldist innan áhættuvilja félagsins og reynir félagið að draga sem mest úr þeim. 

Valitor hefur samfelldan rekstur og viðbragðsáætlun til að bregðast við öfgamiklum eða 

skyndilegum atburðum sem gætu átt sér stað.  Áhættuskýrslugerð félagsins er breið og 

fjölbreytt og er notuð á mismunandi stigum innan félagsins, þar með talið af stjórn og 

framkvæmdastjórn sem síðan fá samantekt yfir frammistöðu allra deilda mánaðarlega og 

ítarlegri skýrslur ársfjórðungslega, hálfsárslega eða árlega. Viðskiptaskýrslur eru einnig 

gerðar og notaðar í daglegum rekstri fyrirtækisins. Upplýsingarnar sem aflað er í gegnum 

skýrslugerðina eru fjölbreytilegar og veita starfsmönnum og stjórnendum yfirsýn og jákvæða 

fullvissu um að félagið sé að starfa innan fyrirfram setts áhættuvilja. Þegar kemur að því að 

vakta áhættur notar félagið ýmsar aðferðir til að bera kennsl á mögulegar hættur, þar með 

talið vísbendinga viðvörunarkerfi til að vara við bráðri hættu er varða kerfi, ferla og áhættur. 

Félagið framkvæmir misjafnlega oft formlegt áhættumat, eftir því hvaða áhættu er verið að 

skoða, áhættuvilja félagsins gagnvart áhættunni og einnig vegna reglugerða eða lagaskilyrða. 

Valitor þarf t.d. að tilkynna stórar áhættuskuldbindingar og eiginfjárhlutfall til 

Fjármálaeftirlitsins ársfjórðungslega. Einnig er krafist reglulegrar skýrslugjafar er varðar 

upplýsingaöryggi (Gray, 2017). 

 

Athugun	FME	á	áhættustýringu	Borgunar	
Mikilvægi öflugs innra eftirlits og áhættustýringar má ítrekað sjá í atvinnulífinu. Til að geta 

séð hvernig góð áhættustýring á að vera getur verið gott að taka dæmi um slæma 

áhættustýringu og innra eftirlit. Hér verður því kynnt athugun Fjármálaeftirlitsins (FME) á 

áhættustýringu Borgunar hf. Í niðurstöðum FME má sjá hvað getur gerst ef innra eftirlit og 

áhættustýring er ekki nægilega öflugt. Eftirlitsstofnanir grípa þá inn í og krefjast úrbóta. 
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Í apríl 2017 lauk athugun Fjármálaeftirlitsins á Borgun. Tilgangur athugunarinnar var að 

kanna framkvæmd áhættustýringar fyrirtækisins skv. 17. gr. laga nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki og hvernig stjórnin sinnir sínu hlutverki er áhættustýringu varðar, sbr. 54. 

gr. laganna (Fjármálaeftirlitið, 2017a). 

 

Niðurstöður athugunar FME er lúta að framkvæmd áhættustýringar vörpuðu ljósi á vanrækslu 

fyrirtækisins þegar kemur að áhættustýringu. Skipulag áhættustýringar Borgunar var ekki 

nægjanlega skýrt og gagnsætt og þar af leiðandi ekki í samræmi við 17. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki. Vöktun á áhættu var ekki fullnægjandi, en hún á að vera á ábyrgð 

stjórnenda og starfsmanna einstakra eininga Borgunar, það er fyrsta varnarlína í þriggja þrepa 

eftirlitslíkani. Eftirlit með áhættustýringu var einnig ábótavant, en það á að falla undir aðra 

línu í áður nefndu eftirlitslíkani, en önnur varnarlína Borgunar samanstendur aðeins af einum 

starfsmanni. Samkvæmt stefnu fyrirtækisins um áhættustýringu og innra eftirlit, eru starfandi 

tvær nefndir sem sinna verkefnum tengdum áhættustýringu, það eru efnahagsnefnd og 

rekstraráhættunefnd. Þessar nefndir ættu að vera á forræði áhættustjóra eða stjórnar Borgunar. 

Tilgreindar nefndir eru m.a. skipaðar forstöðumönnum tekjusviða Borgunar auk forstjóra. 

Athugasemdir voru einnig settar fram er varðar skort á lögboðnum verkferlum varðandi 

áhættustýringu hjá Borgun og að skýrslugjöf áhættustýringar til stjórnar Borgunar hafi ekki 

verið í samræmi við stefnu félagsins um áhættustýringu og innra eftirlit (Fjármálaeftirlitið, 

2017a).  

 

FME fann sig knúið til þess að setja fram athugasemd við stjórn Borgunar um að ekki væri 

nægum tíma varið í að fjalla um helstu áhættuþætti í starfsemi félagsins og að stjórn 

Borgunar aflaði sér ekki viðeigandi upplýsinga úr rekstri fyrirtækisins í þeim tilgangi að taka 

afstöðu til áhættuþátta í starfsemi þess, sbr. 2. mgr. 54. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Einnig 

gerir FME athugasemd við að stjórn fyrirtækisins hafi látið það óátalið að skýrslugjöf til 

hennar um áhættustýringu var ekki í samræmi við stefnu Borgunar (Fjármálaeftirlitið, 2017a). 

 

Stjórn Borgunar ber að sinna þeim lögboðnu skyldum sem á henni hvíla er varða framkvæmd 

áhættustýringar samkvæmt 1. mgr. 54. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Þegar farið var yfir 

fundargerðir stjórnar kom það í ljós að stjórnin hafi ekki tekið til umræðu hvernig bregðast 

skyldi við auknum kröfum um framkvæmd áhættustýringar og hvert sé hlutverk stjórnar er 

það varðar. Einnig virðist sem málefni er varða framkvæmd áhættustýringar hafi almennt 
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ekki verið til umræðu á fundum stjórnar miðað við fundargerðir hennar frá janúar 2014 til 

mars 2016. Aðkoma efnahags- og rekstraráhættunefndar að verkefnum tengdum 

hættustýringu félagsins virðist heldur ekki hafa verið rædd (Fjármálaeftirlitið, 2017a). 

 

Eftir að athugun FME lauk krafðist eftirlitið viðeigandi úrbóta á sviði áhættustýringar hjá 

Borgun og að fyrirtækið skilaði aðgerðaráætlun til FME þar sem sýnt væri hvernig félagið og 

stjórn þess hygðist bregðast við athugasemdum og kröfum um úrbætur og hvernig tryggt yrði 

að farið væri eftir ákvæðum 17. gr. og 54. gr. a og 54. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Borgun 

var veittur einn mánuður frá dagsetningu lokaskýrslu til að skila inn fullnægjandi 

aðgerðaráætlun. Innri endurskoðandi Borgunar mun hafa eftirlit með því að 

aðgerðaráætluninni verði framfylgt (Fjármálaeftirlitið, 2017a). 

 

Eins og sjá má í þessu máli þá er mikilvægt að hafa sérstaka nefnd eða starfsmenn sem sjá 

um áhættustýringu og eftirliti með henni. Í umfjöllun okkar hér á eftir um varnarlínurnar þrjár 

mun koma fram hvað það er mikilvægt að hafa allar þrjár varnarlínurnar sterkar en þær voru 

það augljóslega ekki hjá Borgun. Önnur varnarlínan var t.d. bara einn starfsmaður.  

 

Áhættustýring Icelandair 

Áhættustýring Icelandair – úr ársskýrslu 

Hjá Icelandair eru stjórnendur ábyrgir fyrir að skilgreina þær stefnuleiðir sem geta nýst til 

þess að verja fyrirtækið gegn fjárhagslegri- og framtaksáhættu (e. enterprise risk). Þessar 

stefnuleiðir skilgreina breyturnar og þann ramma sem huga verður að, til þess stýra áhættu, 

sérstaklega þeirri áhættu sem myndast við verðflökt og sveiflum lausafjárs. Icelandair setti á 

laggirnar nefnd sem kallast “Internal risk management committee”, þar sem forstjóri 

félagsins er æðsti maður. Hlutverk þeirrar nefndar er að leita leiða fyrir fyrirtækið til að verja 

sig betur og eins vel og hægt er fyrir áhættum innan þeirra marka sem nefndin hefur sett sér. 

Þær aðferðir sem notast skal við til þess að draga úr kostnaði og þeim ókostum sem eiga það 

til að myndast við óstöðugleika og óvissu í starfsumhvefi fyrirtækisins miðast við þau 

markmið stefnunnar. Stefnan er endurskoðuð reglulega og breytt þegar endurbóta er þörf.  

Fyrir Icelandair er nauðsynlegt að huga að margvíslegum og mismunandi tegundum af 

áhættum. Þeirra á meðal eru gengisáhætta, eldsneytisverðsáhætta, lausafjáráhætta, 

útlánaáhætta, áhættuþættir tengdir iðnaði, rekstraráhætta, vaxtaáhætta og kolefnisverðsáhætta 

(Icelandair, 2016). 
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Félagið notast við þá stefnu að samsvara tekjur og greiðslur fyrir hvern einstaka gjaldmiðil 

eins nákvæmlega og unnt er til að draga úr og minnka þær afleiðingar sem skapast geta við 

gjaldeyrisáhættu. Félagið notast ávallt við gjaldeyrisviðskiptin innan félagsins áður en notast 

er við utanaðkomandi aðila til að laga misræmi sem skapast getur við samsvörun á tekjum og 

greiðslum í mismunandi gjaldmiðlum. Þegar litið er til baka yfir árið myndast stærsta 

gjaldeyris ójafnvægið á bandaríkjadal. Það verður til vegna þess að árlegt innstreymi 

bandaríkjadals er minna en útstreymi en það er aðallega vegna fjárfestinga, viðhalds, 

eldsneytiskostnaðar og fjármögnunar tengdra greiðslna, sem oftast eru tilgreindar í 

bandaríkjadal. Þetta bil fer þó minnkandi, einkum vegna vaxtatekna og lægri eldsneytis- og 

fjármögnunarkostnaðar. Búist er við að þetta bil muni minnka enn frekar árið 2017 vegna 

aukins innstreymis frá bandarískum markaði og gengishækkunar bBandaríkjadals. Stefna 

félagsins er að verja 50%-80% af hreinni gjaldeyrisáhættu níu til tólf mánuði fram í tímann. 

Nefnd áhættustýringarinnar fylgist mánaðarlega með gjaldeyris ójafnvægi á 

efnahagsreikningnum  og reynir að draga úr áhrifum útsetningar (e. exposure) með 

skammtíma stjórnun á eignum og lánum eins vel og unnt er og innan marka markmiða 

sjóðstreymisins (Icelandair, 2016). 

 

Eldsneytisverðsáhætta Icelandair 

Áhættustefna félagsins krefst þess að áhættuvarnar hlutfallið sé á bilinu 40% og 60%, níu til 

tólf mánuði fram í tímann. Tekið er tillit til hlutfallsins af fyrirfram seldum flugmiðum til að 

standa lágmarks straum af kostnaði ef það fer yfir 40% neðri mörk. Stefnan felur í sér blöndu 

af skipta- og valréttarsamningum, sem eru úthlutað í takt við hve óvarið félagið er gegn 

áhættunni. Stefnan og áhættuvarnar aðferðin taka tillit til fáeinna stuðnings þátta sem eru 

færir um að vinna gegn eldsneytisverðsáhættu. Þessir þættir geta komið í staðinn fyrir notkun 

á áhættuvarnar samningum, svokölluðum “hedge contracts”. Í fyrsta lagi er yfirfærsla á 

samningsbundinni áhættu notuð þar sem hægt er. Reglulega er fylgst með ávinningi af fylgni 

milli þotueldsneytis og bandaríkjadals og það reiknað reglulega. Í öðru lagi er verðlagning 

flugmiða mjög mikilvægt og áhrifaríkt tæki sem hægt er að notast við til að vega upp á móti 

sveiflum á eldsneytisverði til meðallangs tíma. Í þriðja lagi er framleiðslustjórnun notuð sem 

lengri tíma valkostur til að takast á við þróun eldsneytisverðs yfir lengra tímabil (Icelandair, 

2016). 
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Lausafjáráhætta Icelandair 

Það er áhætta sem endurspeglar getu félagsins til að uppfylla greiðsluskuldbingar sínar í 

tengslum við fjárhags- og rekstrarlegar skuldir. Stjórnun á lausafjáráhættu er byggð á stefnu 

sem ákvarðar það lágmarks reiðufé sem telst fullnægjandi bæði fyrir eðlilegar jafnt sem 

streituvaldandi aðstæður. Viðmiðunarreglur eru innleiddar í stefnuna sem varða gæði ígilda 

og annarra fjáreigna. Í gegnum áhættumat og fyrri reynslu, hefur félagið notað mat þriggja 

mánaða rekstrarkostnaðar sem viðmið fyrir ákjósanlegasta lágmark af handbæru fé, þar sem 

30% geta verið í formi ónotaðra eða óinnheimtra viðskiptakrafna (Icelandair, 2016). 

 

Útlánaáhætta Icelandair 

Þessi tegund af áhættu er ávallt háð líkunum á vanskilum hjá mótaðila og fjárskuldbindingum 

þeirra. Stærsti hluti útsetningarinnar snýr að formi reiðufjár og öðru sem því svarar. Í öðru 

lagi, getur fyrirtækið verið óvarið vegna ýmissa viðskipta og gegn öðrum viðskiptakröfum frá 

áður veittri þjónustu. Hlutfallsleg útbreiðsla krafna yfir mótaðila er stór þáttur sem stuðlað 

getur að því að fyrirtækið sé óvarið gegn útlánaáhættu til viðbótar við samsetningu 

eignaflokka. Félagið heldur úti vitund um hugsanleg töp varðandi útlánaáhættu og velur því 

mótaðila sína miðað við fyrri reynslu (Icelandair, 2016). 

 

Áhættuþættir tengdir iðnaðinum 

Hjá Icelandair og dótturfélögum þess, fylgjast stjórnendur með og leggja mat sitt á þær 

áhættur, sem verða til við flugrekstur, sem hafa í gegnum tíðina stafað af mikilli óvissu 

jafnvel við eðlileg rekstrarskilyrði. Hluti af fyrirtækjamenningu félagsins stafar af langri sögu 

þess og þar á meðal almennri viðurkenningu á að læra af fyrri reynslu. Auk þess beina 

stjórnendur athygli sinni markvisst að mögulegum ógnunum frá framtíðar sjónarmiðum þar 

sem umhverfið er afar breytilegt. Félagið þrífst og er rekið á þekktum og vel skilgreindum 

mörkuðum, sem líta má á sem verðmæta óefnislega eign sem þarfnast stöðugrar athygli. 

Orðspor og trúverðugleiki Icelandair eru gulls í gildi fyrir stöðu þeirra og vöxt á markaði, en 

markaðarnir eru einnig viðkvæmir fyrir utanaðkomandi þáttum, eins og þeim þjóðhagslegu 

þáttum sem stýra heildareftirspurn. Efnahagsleg niðursveifla minnkar vanalega almenna 

kaupgetu viðskiptavina og þar með eftirspurn eftir flugi. Flugfélög hafa tilhneigingu til enn 

meiri viðkvæmni þegar kemur að öðrum tegundum áfalla sem eru meira skyndileg og 

kraftmikil. Eldgos og óeðlileg veðurskilyrði á undanförnum árum hafa valdið dýrum og 

ófyrirsjáanlegum truflanahótunum. Hryðjuverkastarfsemi og alvarlegir smitsjúkdómar eru 
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einnig dæmi um atburði sem hafa þarf í huga á öllum tímum. Þættir sem hægt er að greina og 

fylgjast með og hæfilegar miklar líkur eru á að gerist kalla á náið eftirlit og tilbúna 

viðbúnaðaráætlun. Þessi viðbúnaðaráætlun hefur tvisvar undanfarin ár verið sett í prófun, 

annars vegar vegna eldgossins í Eyjafjallajökli og hins vegar í Grímsvötnum þegar öskuský 

röskuðu flugi um allan heim. Viðbúnaðaráætlun félagsins og sveigjanleiki hennar í rekstri 

stóðust bæði prófin (Icelandair, 2016). 

 

Rekstraráhætta Icelandair 

Félagið greinir á milli iðnaðartengdrar áhættu og þeim sem afhjúpa dótturfélögin á ákveðnum 

stigum fyrirtæksins. Innbyggt í rekstri félagins er náttúruleg útbreiðsla á viðskiptaáhættu, 

ekki aðeins með tilliti til markaðsfjölbreytni heldur einnig á milli viðskiptamódels 

dótturfélaganna og þess sjálfs. Þessi dreifing hagsmuna hefur hefur skilað umbun á þeim 

tímum þegar ókyrrð er í hagkerfinu. Aðferðir við að takast á við ógnanir um truflun og 

raskanir eru einnig dreifðar þegar kemur að rekstraráhættu. Löng og ríkuleg saga Icelandair 

og dótturfélaga þess er verðmæt eign sem þjónar bæði sem grundvöllur og  viðmið fyrir 

margvíslegar stefnur og viðbúnaðaráætlanir sem notaðar eru hjá félögum þess. Tölvu- og 

samskiptakerfi félagsins gegna mikilvægu hlutverki fyrir sölu og markaðsstarfsemi þess en 

einnig fyrir ótruflaða innri starfsemi. Þörf er á stöðugu viðhaldi á búnaði til að tryggja 

lofthæfi. Þjónusta við þriðja aðila getur orðið flöskuháls í framleiðsluferlinu, hvort sem er í 

veisluþjónustu, flugumsjón eða þjónustu á jörðu niðri. Stjórna verður mannauð, vinnudeilur 

þarf að leysa og koma þarf í veg fyrir verkföll. Regluleg og stundum víðtæk yfirferð er farin 

yfir kjarasamninga, vegna fjölda mismunandi stéttarfélaga sem ná yfir meirihluta vinnuafls 

félagsins (Icelandair, 2016). 

 

Vaxtaáhætta Icelandair 

Félagið fylgir þeirri stefnu að verja 40-80% af þeim langtíma fjármögnunar vöxtum allt að 

fimm árum fram í tímann. Um þessar mundir eru erlend lán varin gegn vaxtasveiflum með 

notkun lánsamninga á föstum vöxtum eða skiptisamningum þar sem fljótandi gengi er skipt 

fyrir fasta vexti. Vegna frekari fjárfestinga hafa skref verið stigin til að undirbúa framtíðar 

fjármögnun og hugleiða varnar ráðstafanir til að mæta þeirri hækkun í útsetningu vaxta 

(Icelandair, 2016). 
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Kolefnisverðáhætta Icelandair 

Síðan í byrjun árs 2012 hafa öll flugfélög sem bjóða upp á Evrópska áfangastaði verið gert að 

hlíta tilskyldum reglum sem skylda þau til að hækka kolefnisleyfi sitt í hlutfalli við losun 

þeirra af kolefni. Icelandair er nú þegar varið gegn 45% af útsetningu sinni fyrir árið 2017 

(Icelandair, 2016). 

 

ERM hjá Icelandair 

Icelandair notast við ERM, eða Enterprise Risk Management. Til þess að áhættustýring skili 

markvissum árangri þarf opið aðgengi að stöðugu flæði trúverðugra upplýsinga um allt sem 

tengist félaginu og á öllum stigum þess. Því krefst það miðlægrar kortlagningar og 

nákvæmrar skráningar á áhættuþáttum, áætlað verðgildi þeirra og hugsanlegra afleiðinga sem 

þeir geta valdið. Stjórnendur félagsins hafa beint athygli sinni að ERM í samvinnu við innri 

endurskoðun og einbeitt sér að því að aðlaga áhættufærslur í dótturfélögunum til að ná 

stöðugleika og fara eftir reglum. Meginmarkmið ERM er að auka hvatningu í áhættumati og 

auka áhættuvitund, staðla mælingu á áhættu og setja á stofn þá fyrirtækjamenningu sem þarf 

til að stuðla að daglegri áhættumeðvitund og minnkun á áhættu. Niðurstöður eru lagðar árlega 

inn til endurskoðunarnefndar til að fá mat og stuðning (Icelandair, 2016). 

 

Síðastliðið ár hjá Icelandair var það næst besta í 80 ára sögu félagsins og höfðu rekstrartekjur 

þess aukist um 13% milli ára. Farþegaaukning milli ára var 20%. Eins og fram hefur komið 

notast Icelandair við afleiður og framvirka samninga til að halda eldsneytiskostnaði 

stöðugum. Árið 2016 námu eldsneytisgjöld 213.4 milljónum bandaríkjadala og var það 

lækkun um 10.4 milljónir dala milli ára. Með tilliti til áhættuvarna gegn eldsneyti, þá lækkaði 

eldsneytisverð um 27% árið 2016 samanborið við árið á undan (Icelandair, 2016). 

 

Icelandair – viðbót úr viðtölum 

Hjá Icelandair er greining markaðsáhættu fyrirferðamest af þeim greiningum sem fyrirtækið 

framkvæmir. Stjórn félagsins ber ábyrgð á þeirri greiningu. Fyrirfram skipuð áhættunefnd 

starfar innan félagsins og fer hún með eftirlit og kemur fram með tillögur að stefnumótun. 

Framkvæmd stefnumótunar er í höndum fjár- og áhættustýringar móðurfélagsins, Icelandair 

Group (Briem, 2017). 
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Félagið mælir áhættu með flökti verðs og skiptir henni í fjóra flokka. Eldsneytisinnkaup, 

kaup á gjaldeyri, vaxtagreiðslur og kaup á losunarheimild. Félagið framkvæmir árlega 

endurmat á þessum aðaláhættum og athugar hversu miklar afleiðingar þeirra eru. 

Eldsneytisinnkaup og gjaldeyrir eru þar mikilvægust. Til þess að halda kostnaði niðri og 

flugmiðum á viðráðanlegu verði þarf fyrirtækið að stýra þessum aðaláhættum og notast þar 

við afleiður og verðstýringu (Briem, 2017). 

 

Hvert dótturfélag fyrir sig hjá félaginu framkvæmir áhættuskýrslugerð gagnvart 

markaðsáhættu mánaðarlega og hins vegar gagnvart annarri rekstrartengdri áhættu árlega. 

Skýrslur eru unnar af hverju dótturfélagi fyrir sig og síðan teknar saman af móðurfélaginu 

með stöðluðum hætti og birtar á fundi endurskoðunarnefndar einu sinni á ári. Þetta er talið 

veita nefndinni góðar upplýsingar um greiningu áhættu og hvernig er brugðist við hjá hverju 

félagi fyrir sig. Stjórnendur nýta sér síðan þessa vinnu m.a. við fjárhagsáætlanagerð (Briem, 

2017). 

 

Nauðsynlegt er fyrir félag af þessari stærð að hafa náið eftirlit með allri markaðstengdri 

áhættu og vakta hana daglega en til þess notar félagið gagnaveitur Bloomberg og Reuters. 

Aðrar tegundir áhættu krefjast ekki jafn mikils eftirlits og eru þær því vaktaðar af hverju 

dótturfélagi fyrir sig, samkvæmt innri verkferlum þeirra en þó mismunandi oft. Heildar 

samanatekt greiningar á sér svo stað einu sinni á ári (Briem, 2017). 

 

Áhættumat er greining áhættuþátta í rekstrarumhverfi félagsins og mat á líkunum á því að 

félagið verði fyrir tjóni. Um er að ræða greiningu og athugun á því umhverfi sem félagið 

starfar í til þess að finna hvað í umhverfinu gæti valdið félaginu skaða eða tjóni. Félagið 

framkvæmir formlegt áhættumat árlega (Briem, 2017). 

 

Áhættustýring Arion banki 

Áhættustýring Arion banki – úr ársskýrslu 

Margs konar áhætta er samofin í starfsemi Arion banka sem fjármálafyrirtækis og stafar af 

daglegum rekstri. Mikilvægur þáttur í starfsemi bankans er ábyrgð hans gagnvart samfélaginu 

og að stýra þeirri áhættu sem bankinn stendur frammi fyrir og taka upplýstar ákvarðanir. 

Áhættustýring er því grundvallarþáttur í starfi bankans og samfélagsábyrgð hans. Stefna 

bankans er að hafa virka áhættustýringu sem felur í sér að greina og mæla verulega áhættu og 
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grípa til aðgerða ef hún fer út fyrir áhættuvilja bankans og áður skilgreind mörk (Arion banki, 

2016). 

 

Arion banki starfar á þannig tegund af markaði að áhætta er daglegur þáttur í rekstri bankans. 

Áhættan liggur fyrst og fremst í lánveitingum til viðskiptavina í gegnum viðskipti og einnig 

annarri útlánastarfsemi. Fyrir utan útlánaáhættu, er bankinn berskjaldaður fyrir fjöldanum 

öllum af mismunandi áhættum, eins og markaðsáhættu, lausafjáráhættu, rekstraráhættu, 

orðsporsáhættu og öðrum áhættum sem felast í stefnu bankans þar með talið vöruúrval og 

starfsumhverfi (Arion banki, 2016). 

 

Útlánaáhætta Arion banka 

Útlánaáhætta er hættan á að mótaðili efni ekki skuldbindingar sínar á fyrirfram ákveðnum 

tíma með afleiðingum fyrir tekjur og efnahag bankans. Lán til viðskiptavina og 

fjármálastofnana eru langstærsta uppspretta útlánaáhættu (Arion banki, 2016). 

Áhættustýringardeild bankans leggur áherslu á auðkenningu, eftirlit og stjórn á áhættu. 

Áhættustýring tryggir að farið sé eftir innri og ytri mörkum, stöðlum og reglugerðum, svo 

sem CRD (Capital Requirements Directive) og mikil áhersla er lögð á skýra og markvissa 

skýrslugjöf til viðkomandi hagsmunaaðila. Nálgun áhættustýringar bankans byggir á að skilja 

hverju bankinn stendur frammi fyrir í rekstri sínum og hvernig óvæntir atburðir geta haft 

áhrif á rekstur hans, ásamt því að hafa skýra og trausta dómgreind við að taka áhættur. Góð 

dómgreind og almenn skynsemi er oft besta tækið fyrir áhrifaríka áhættustýringu (Arion 

banki, 2016). 

 

Rekstraráhætta Arion banka 

Arion banki skilgreinir rekstraráhættu sem áhættu á beinu eða óbeinu tapi vegna 

ófullnægjandi innri verkferla, mannlegra mistaka, kerfismistaka eða vegna ytri atburða í 

rekstrarumhverfi, sem áhrif hafa á rekstur bankans. Undir rekstraráhættu flokkar bankinn 

upplýsingatækniáhættu, lagalega áhættu og orðsporsáhættu sem hluta af rekstraráhættu. 

Ábyrgð á stjórnun eigin rekstraráhættu liggur hjá innri sviðum bankans.  
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Helstu aðferðir bankans til að greina og mæla rekstraráhættu eru: 

• Greining frávika (e. Loss Data) 

• Áhættusjálfsmat (e. Risk and Control Self-Assessment) 

• Áhættuvísar (e. Key risk indicator)  

 

Rekstraráhættudeild ásamt innri sviðum stýrir þróun og viðheldur aðferðum til að greina, 

mæla, hafa eftirlit með og stjórna rekstraráhættu (Arion banki, 2016). 

 

Arion –  úr viðtölum 

Hjá Arion banka starfar öflugt svið áhættustýringar og ber bankanum skylda að hafa slíka 

deild starfandi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki. Arion banki starfar samkvæmt þriggja 

línu varnarlíkani til þess að tryggja skilvirkni á innra eftirliti bankans og samræma 

áhættustýringu þess. Líkanið greinir á milli þriggja lína sem taka virkan þátt í áhættustýringu 

bankans: 

• Aðgerðir sem eiga og stýra áhættu 

• Aðgerðir sem hafa umsjón með áhættustýringu 

• Aðgerðir sem veita sjálfstæða fullvissu um skilvirkni 

 

Fyrsta línan í líkaninu er rekstrarstjórnun. Í fyrstu línunni eru þeir sem eru í umsjón og 

hönnun á daglegum rekstri bankans. Ferli eru hönnuð til þess að passa inn í ákveðin kerfi 

undir þeirra leiðsögn. Önnur línan snýr að áhættustýringu og farið sé eftir reglum. Önnur 

línan er sett á stofn til að tryggja að fyrsta línan sé almennilega og rétt hönnuð, á sínum stað 

og starfi eins og til er ætlast. Þriðja línan er svo innri endurskoðun en hún veitir stjórn og 

æðstu stjórnendum bankans alhliða fullvissu byggða á hlutlægni innan bankans. Innri 

endurskoðun aðstoðar stjórnendur við að sjá hversu skilvirkt stjórnskipulag, áhættustýring og 

innra eftirlit bankans er. Útlánaáhætta, markaðsáhætta, lausafjáráhætta og rekstraráhætta eru 

þær megináhættur sem fjármaálastofnanir á borð við Arion banka búa við en þó eru fleiri 

áhættur sem eru til staðar svo sem lagaleg og pólítísk áhætta. Áhætturnar eru stöðugt undir 

eftirliti og til skoðunar með reglulegri skýrslugjöf til stjórnar og stjórnenda frá áhættustýringu 

(Teitsson, 2017). 

 

Þegar kemur að áhættu sem bankinn stendur frammi fyrir skiptir hann áhættunni eftir því 

hvort hann vilji forðast hana, gera ráðstafanir til að mæta henni en minnka samt líkurnar á að 
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hún raungerist eða samþykkir hana og býst við að hún raungerist en er tilbúinn með 

viðbragðsáætlun. Áhættuvilji er einn af lykilþáttum áhættustjórnunar (e. risk governance). 

Áhættuvilji, sem er vel skilgreindur, er mikilvægur til þess að stýra áhættu og er ómissandi í 

sterkri áhættumenningu. Til þess að koma á, senda og fylgjast með áhættusækni bankans, 

hefur bankinn sett sér áhættuvilja ramma.  Markmið áhættuvilja rammans er að bjóða upp á 

sameiginlegan ramma fyrir stjórn og stjórnendur til að miðla, skilja og meta tegundir og stig 

þeirrar áhættu sem bankinn er tilbúinn að samþykkja í samræmi við stefnu bankans. 

Ramminn veitir virkan skilning á áhættuþáttum bankans miðað við áhættuvilja hans. Rammi 

áhættuviljans er endurskoðaður og síðan samþykktur af stjórninni eftir yfirferð að minnsta 

kosti tvisvar á ári. Tekið er tillit til niðurstaðna álagsprófa við endurskoðun áhættuvilja og 

áhættumarka bankans. Áhættustýringardeildin fylgist með til að tryggja að áhættustefna 

bankans sé innan áhættuvilja hans.  Stjórninni og áhættunefnd bankans er tilkynnt án tafar ef 

farið hefur verið yfir einhver áhættuvilja mörk. Áhættustýringardeild bankans fer með eftirlit 

yfir innri og ytri mörkum til að ganga úr skugga um að áhættuvilji og áhættustefna sé í 

samræmi við fyrirfram settar verklagsreglur bankans. Tekið er tillit til áhættuvilja bankans og 

hann samræmdur við stefnu, viðskiptalíkan og starfskjör bankans. Einnig hefur áhættuvilja 

yfirlýsing bankans að geyma gæðaviðmiðastaðla fyrir mismunandi tegundir rekstraráhættu og 

reglugerða (Teitsson, 2017). 

 

Áhættuskýrslugerð veitir stjórnendum mikilvægar og nytsamlegar upplýsingar er hjálpa 

stjórnendum hverrar deildar við rekstur bankans. Aðilar sem stunda viðskipti á markaði 

daglega fá til að mynda upplýsingar um stöðu sína og hvort viðkomandi deild hafi verið 

nálægt settum heimildum.  Framkvæmd á formlegu áhættumati er misjöfn eftir þeim 

tegundum af áhættum sem bankinn stendur frammi fyrir. Útlánaáhætta er formlega skoðuð á 

þriggja mánaða fresti en er undir stöðugu nálarauga stjórnenda. Áhættumat fyrir 

rekstraráhættu er að jafnaði gert árlega og veikleikum fylgt eftir í framhaldinu. Oft koma 

ábendingar frá innri endurskoðun hvað rekstraráhættu varðar, sem síðan er unnið með. 

Markaðsáhætta er undir daglegu eftirliti og því ekki um formlegt mat að ræða heldur er fyglst 

með að unnið sé innan heimilda. Lausafjáráhætta er undir svipuðu eftirliti og skýrslukröfum 

og markaðsáhætta (Teitsson, 2017). 

 

Samhliða innramatsferli fyrir eiginfjárþörf metur bankinn lausafjárþörf samkvæmt 

innramatsferli. Ferlinu er ætlað að tryggja að bankinn búi yfir nægu lausafé og að viðeigandi 

áætlanir, stefnur, aðferðir og kerfi séu til staðar til að greina, stýra og fylgjast með 
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lausafjáráhættu. Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands fara með eftirlit með því að bankinn 

uppfylli kröfur og skyldur vegna lausafjáráhættu (Arion banki, 2016). Dagleg skýrslugjöf til 

ytri eftirlitsaðila er hluti af rekstrinum. Til að tryggja betra öryggi og markvissa 

áhættustýringu reynir bankinn að takmarka aðgengi gagna og tryggja að réttar og tímanlegar 

upplýsingar berist á réttan stað á réttum tíma (Teitsson, 2017). 

 

Vogunarsjóðir ásamt Goldman Sachs fjárfesta í Arion banka 

Þann 19. mars 2017 var það tilkynnt að Goldman Sachs ásamt þremur alþjóðlegum 

vogunarsjóðum hefðu keypt tæplega 30% hlut í Arion banka. Seljandi var Kaupþing 

eignarhaldsfélag og voru kaupin metin á ríflega 48,8 milljarða króna. Eftir að salan gekk í 

gegn átti Kaupþing enn 57,9% hlut í Arion banka í gegnum dótturfélag sitt Kaupskil ehf. Í 

tilkynningu til Kauphallar Íslands kom fram að samkomulagið gerði einnig ráð fyrir því að 

fjárfestahópurinn fengi einnig forkaupsrétt á 21,9% hlut til viðbótar sem yrði á hærra gengi 

en greitt var fyrir það sem fyrst var keypt. Með kaupunum eignast Goldman Sachs 2,6% hlut 

í Arion banka, kaupendahópurinn Taconic Capital eignast 9,99% hlut, Attestor Capital 

eignast einnig 9,99% hlut og Och-Ziff capital eignast 6,6% hlut („Goldman Sach and hedge 

funds take stake in Iceland’s Arion bank“, 2017). 

  

Enginn hluturinn nær að teljast virkur eignarhlutur. Þegar átt er við virkan eignarhlut er talað 

um beina eða óbeina hlutdeild í fjármálafyrirtæki sem nemur 10% eða meira af hlutafé, 

stofnfé eða atkvæðisrétti, sem gerir aðilum kleift að hafa veruleg áhrif á stjórnun viðkomandi 

félags. Þegar kaupa á eignarhlut í fjármálafyrirtæki skal það ávallt fara í gegnum 

Fjármálaeftirlitið sem síðan metur hvort tilvonandi eignaraðili sé hæfur til að fara með 

eignarhlutinn, sbr. 42. gr laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002.  

 

Taconic Capital er alþjóðlegt fyrirtæki, sem starfar í sérhæfðri sjóðastýringu, og var stofnað 

árið 1999. Taconic Capital annast stýringu fjárfestingasjóða sem eru með seljanleika í 

samræmi við fjárfestinguna í Arion banka. Fjárfestar eru meðal annars; stofnanafjárfestar, 

lífeyrissjóðir, styrktarsjóðir og fjársterkir einstaklingar. Attestor Capital starfar eins og 

Taconic Capital í sérhæfðri sjóðastýringu og er staðsett í Bretlandi og starfar með leyfi 

fjármálaeftirlitsins þar í landi. Eins og Taconic eru fjárfestar einkum styrktarsjóðir og 

fjársterkir einstaklingar. Och-Ziff Capital er eitt af stærstu fyrirtækjum heims á sviði 

sérhæfðrar eignastýringar og er virði eigna í stýringu þess um 34 milljarðar bandaríkjadala. 
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Meðal fjárfesta Och-Ziff eru lífeyrissjóðir, sjóðasjóðir, stofnanir, styrktarsjóðir, fyrirtæki, 

einkabankar og fjársterkir einstaklingar („Tilkynning um sölu hluta í Arion banka“, 2017). 

Síðla árs 2016 var Och-Ziff skyldað til að greiða 213 milljón dollara sekt til bandaríska 

ríkisins. Það þurfti sjóðurinn að greiða eftir að uppvíst var að hann hefði greitt mútur og 

brotið gegn bandarískum lögum um bann við mútugreiðslum. Þetta var í fyrsta skipti sem 

bandarískur vogunarsjóður þurfti að sæta refsingum fyrir brot á þessum lögum („Och-Ziff to 

Pay Over $400 Million in Bribery Settlement - The New York Times“, 2016).  

 

Goldman Sachs er alþjóðlegt fjármálafyrirtæki sem veitir víðtæka fjármálaþjónustu til 

viðskiptavina um allan heim. Félagið var stofnað árið 1869 og hjá því starfa nú um 34.000 

starfsmenn í rúmlega 80 starfsstöðvum víða um heim. Goldman Sachs fjárfestir í Arion banka 

hf. í gegnum dótturfélag sitt ELQ Investors II Ltd („Goldman Sachs | At A Glance“, e.d.). 

Umræddir aðilar lögðu fram staðfestingu gagnvart Kaupþingi að raunverulegir eigendur 

þeirra fjármuna sem um ræðir og fjárfest höfðu í Arion banka hf. séu allir erlendir aðilar 

samkvæmt skilgreiningu laga um gjaldeyrismál nr. 87/1992.  

 

Fyrrgreind kaup hafa ekki áhrif á þau skilyrði sem Fjármálaeftirlitið setti árið 2010 er varða 

virkan eignarhlut Kaupþings í gegnum eignarhaldsfélagið Kaupskil í bankanum sem m.a. 

takmarka verulega áhrif hluthafa Kaupþings á stjórnun bankans. En umræddir fjárfestar fara 

beint eða óbeint með eignarhlut í Kaupþingi. Fjármálaeftirlitið hefur áskilið sér þann rétt að 

taka upp ofangreind skilyrði og hefur sett fram tímamörk í því skyni. Komið hefur fram að 

umræddum eignarhlutum fylgir ekki atkvæðisréttur að svo stöddu. Fjármálaeftirlitið gaf það 

nýverið út að það var þó upplýst um umrædd kaup á fyrrgreindum eignarhlut í Arion banka 

hf. og var í aðdraganda þeirra í samskiptum við viðeigandi aðila vegna málsins. Sem gerir 

kaupin ekki ólögleg samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, sbr. 47. og 48. gr laganna.  

Fjármálaeftirlitið á þó von á tilkynningum um virka eignarhluti í Arion banka vegna 

mögulegs aukins eignarhlutar. Á grundvelli slíkra tilkynninga leggur Fjármálaeftirlitið mat á 

hæfi aðila til að fara með eignarhlutinn og aflar m.a. upplýsinga um raunverulega eigendur 

þeirra. Reglur þessar eru tilkomnar fyrir virkni samfélagsins og að fjármálaþjónusta í landinu 

virki vel og örugglega. Vegna þess hefur Fjármálaeftirlitið og Alþingi sett lög og reglur til að 

koma í veg fyrir óróa í samfélaginu og fjármálaheimi landsins (Fjármálaeftirlitið, 2017b).  

 

Vegna þessa máls getur skapast mikil hætta á orðsporsáhættu á hendur Arion banka vegna 

aðildar Och-Ziff að þessu máli. Hér er átt við mögulegt tjón á ímynd bankans í huga 
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viðskiptavina og annarra t.d. vegna umræddra kaupa eða ef ekki er fylgt eftir góðri 

viðskiptavenju, siðareglum, starfsreglum, lögum og leiðbeiningum um góða og heilbrigða 

viðskiptahætti. 

 

Ef Fjármálaeftirlitið metur sem svo að Goldman Sachs séu tengdir og fari með ráðandi hlut 

þá þarf Goldman Sachs að standast þau skilyrði sem sett eru fram í lögum um 

fjármálafyrirtæki. Getur þá skapast áhætta er varðar álit fólks á Arion banka og fólk getur 

valið að beina viðskiptum sínum annað ef það finnur ekki fyrir nægu trausti í kringum 

eignarhald bankans. Áhrif kaupanna á eignarhlut bankans í framtíðinni gæti því riðlað 

uppsetningu á núverandi stöðu áhættustýringar bankans og þeim áhættuvilja sem bankinn 

hefur sett sér. 
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Niðurstöður 
Ritgerðin fjallar um innra eftirlit og áhættustýringu hjá þremur íslenskum félögum. 

Ritgerðinni var ætlað að svara því hvaða fyrirmynd félög á Íslandi nota fyrir innra eftirlit og 

áhættustýringu og hvort það sé samræmi á milli þessara fyrirmynda á meðal íslenskra 

fyrirtækja. Vitneskja um þetta ætti að geta hjálpað fyrirtækjum, sem nýkomin eru á markað, 

til þess að hanna og innleiða innra eftirlit og áhættustýringu. Núverandi fyrirtæki ættu einnig 

að geta nýtt sér upplýsingarnar til að bera sig saman við starfandi fyrirtæki og sjá hvort innra 

eftirlit og áhættustýring sé sambærileg við önnur fyrirtæki. Farið var yfir mismunandi módel 

fyrir innra eftirlit, sem fyrirtækin nota, og mismunandi áhættur skoðaðar. Niðurstöðunum 

verður skipt í niðurstöður um áhættustýringu annars vegar og niðurstöður um innra eftirlit 

hins vegar. 

 

Áhættustýring leggur áherslu á þá staðreynd að líkurnar á að fyrirtæki haldist 

samkeppnishæft á markaði fer aðallega eftir getu fyrirtækisins til að sjá fyrir og undirbúa sig 

fyrir breytingar frekar en að bíða eftir breytingunum og bregðast við þeim þá. Markmið 

áhættustýringar er ekki að banna eða koma í veg fyrir áhættustarfsemi, heldur að tryggja að 

fyrirtækið sé meðvitað um áhættuna, búi yfir nægjanlegri þekkingu um hana og hafi góðan 

skilning á henni svo hægt sé að mæla hana og gera ráðstafanir gegn henni, til að mynda draga 

úr henni. Áhættustýring er einnig til staðar fyrir fyrirtæki til að reyna að koma í veg fyrir að 

þau verði fyrir óviðunandi tjóni sem hafi veruleg áhrif á samkeppnisstöðu þess eða leiði til 

gjaldþrots. Ekki er til ein tegund áhættustýringar sem virkar fyrir öll fyrirtæki heldur þarf 

hvert og eitt þeirra að innleiða sína eigin stefnu og áhættustýringu sem hentar starfsemi hvers 

og eins. Að koma á jafnvægi milli áhættu og ávöxtunar er ekki auðvelt verkefni, þar sem 

áhætta er huglægt fyrirbæri og oft ekki mælanleg, á meðan ávöxtun er hlutlæg og mælanleg. 

Góð leið til að bregðast við og stjórna ýmsum tegundum af áhættum er að setja á stokk 

áhættustýringarnefnd eins og fyrirtækin þrjú sem tekin voru fyrir í þessari ritgerð gerðu. 

Slíkar nefndir eru starfandi til þess að annast t.d. innleiðingu, uppsetningu og viðhald á 

áhættustýringarstefnu fyrirtækja. Þessar nefndir eru ábyrgar fyrir eftirliti með áhættu. Með 

þessum nefndum geta fyrirtæki verið meira meðvituð um þá áhættu sem blasir við þeim, séð 

fyrir skaðlegar breytingar og áhættuvarið (e. hedge) sig gagnvart þeim. Staðreyndin er því sú 

að þetta veitir þeim fyrirtækjum sem hafa starfandi slíkar nefndir, samkeppnisforskot, þar 

sem þau hafa getuna til þess að bjóða sína vöru á betra verði en samkeppnisaðilar. Í þessu 
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sambandi má nefna framvirka eldsneytis samninga Icelandair. Skilvirkni áhættumælinga 

fyrirtækja veltur á því hversu skilvirkt upplýsingakerfi þeirra er. Spurningalistarnir leiddu 

bersýnilega í ljós að innra eftirlit er orðið mun samtengdara áhættustýringu heldur en áður og 

bendir það til þess að fyrirtæki líta á vel uppsetta áhættustýringu sem eitt af lykilatriðum í 

starfsemi sinni. 

 

Þegar gögn fyrirtækjanna um innra eftirlit eru skoðuð kemur í ljós að fyrirtækin nota ýmist 

COSO teninginn eða þriggja línu varnarkerfi sem fyrirmynd að sínu innra eftirliti. Það sem 

kom helst á óvart við vinnu verkefnisins er hversu stíft fyrirtækin fylgja módelunum. Arion 

banki og Valitor fylgja þriggja línu varnarkerfinu og Icelandair fylgir COSO teningnum. 

Höfundar bjuggust við því að fyrirtækin væru með sveigjanlegra innra eftirlit sem væri 

hannað eftir hugmyndum fyrirtækjanna. Þetta má túlka sem gæðastimpil fyrir módelin, sem 

nú eru til fyrir innra eftirlit, frekar en hugmyndaleysi af hálfu fyrirtækjanna. Ný fyrirtæki geta 

túlkað þetta sem góðar fréttir því ljóst er að þau þurfa ekki að hanna innra eftirlit frá grunni. 

Sjá má að stór fyrirtæki á Íslandi nota módel sem eru til og því geta önnur fyrirtæki einnig 

nýtt sér þau eins og fyrirtækin sem tóku þátt í þessu verkefni gera. 

 

Takmarkanir á verkefninu eru fjöldi fyrirtækja sem tóku þátt. Fleiri þátttakendur náðust því 

miður ekki í þetta verkefni en með stærra úrtaki væri hægt að fá betri heildarmynd að innra 

eftirliti og áhættustýringu fyrirtækja á Íslandi. Mögulega hefði einnig verið betra að fá 

ótengdari fyrirtæki til að taka þátt í stað Valitors sem er dótturfyrirtæki Arion banka. Aðrar 

frekari rannsóknir sem hægt væri að gera væri að skoða betur ákveðna hluta í ferli innra 

eftirlits t.d. leggja áherslu á innleiðinguna eða eftirfylgnina.  

 

Við lögðum af stað með að kanna hvort samræmi væri á milli hvað íslensk fyrirtæki nota sem 

fyrirmynd að innra eftirliti og áhættustýringu. Ritgerðin leiddi í ljós að ákveðið samræmi er á 

milli fyrirtækjanna sem tóku þátt í verkefninu. Fyrirtækin þrjú eiga það sameiginlegt að vera 

risar á íslenskum markaði. Því má túlka það þannig að uppsetning áhættustýringar og innra 

eftirlits þeirra gefi góða mynd af því hvernig önnur fyrirtæki á Íslandi byggja upp sína 

áhættustýringu og innra eftirlit. Verkefnið leiddi í ljós að fyrirtækin notast annað hvort við   

þriggja varnarlínu kerfið eða COSO teninginn.  

 

Vert er að benda á að lokum að rannsókn sem gerð var af The Institute of Internal Auditors 

fyrir hönd COSO, leiddi í ljós að veikleikar geta falist í notkun á eingöngu öðru hvoru 
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módelanna. Það gæti því verið gott fyrir fyrirtæki að reyna að blanda módelunum saman, 

með því að hagnýta betur notkun á COSO teningnum og samþætta hann við notkun á þriggja 

línu varnarlíkaninu. 
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Lokaorð 
Vonandi hefur ritgerð þessi varpað einhverju ljósi á innra eftirlit og áhættustýringu hjá 

félögum á Íslandi. Höfundar ritgerðarinnar hafa kynnt sér vel innra eftirlit og áhættustýringu, 

bæði fræðin um fögin og hvernig þau nýtast í reynd. 

 

Eitt það áhugaverðasta sem kom í ljós var hversu mikið fyrirtækin notast við fræðin og 

módelin. Höfundar lærðu um COSO teninginn í áfanga sem þeir voru að ljúka, Inngangur að 

endurskoðun. Það vekur áhuga viðskiptafræðinema sem eru að útskrifast að námsefni þeirra 

er í raun notað í atvinnulífinu. 

 

Þessi ritgerð var þó vonandi ekki einungis gagnleg og áhugaverð fyrir höfunda heldur einnig 

fyrir fyrirtækin sem tóku þátt í henni. Fyrirtækin geta séð hér samanburð við önnur fyrirtæki 

þó þau séu fá. Höfundar kynntu sér fyrirtækin vel og ársskýrslur þeirra og reyndu að setja 

niðurstöðurnar fram á skýran hátt. Fyrirtækin geta vonandi nýtt sér greiningarnar og jafnvel 

bætt sig á einhverjum sviðum. 
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Viðauki A - Spurningar 

Spurningar til þátttakenda á íslensku 
 

Innra eftirlit 

 

1. Hvernig er innra eftirliti hagað innan fyrirtækisins? 

 

a) er starfandi löggiltur endurskoðandi hjá fyrirtækinu (annað hvort við innra eftirlit eða í 

uppgjörsdeild) ? 

 

b) er sérstök deild innan fyrirtækisins sem starfar einungis við innra eftirlit? Ef svo er, hversu 

margir starfsmenn starfa í deildinni? 

 

c) lítið þið svo á að allir starfsmenn fyrirtækisins eigi að taka þátt í innra eftirliti á einhvern 

hátt?  

 

d) farið þið eftir ákveðnum reglum, stöðlum eða ferlum við innra eftirlit? 

 

2. Hverjar eru stærstu áskoranirnar sem þið standið frammi fyrir þegar kemur að innra eftirliti 

hjá fyrirtækinu? 

 

3. Eru einhver sérstök vinnubrögð eða aðferðir sem hafa reynst ykkur vel þegar kemur að 

innra eftirliti? 

 

Áhættustýring 

 

1. Hver sér um áhættustýringar ferlið og uppsetningu? 

 

2. Hverjar eru aðaláhættur fyrirtækisins, hversu alvarleg geta áhrif þeirra verið og hversu 

líklegar eru þær til að eiga sér stað? 
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3. Hversu oft endurmetur fyrirtækið aðaláhættur sínar? 

 

4. Hversu árangursríkt er fyrirtækið í að stjórna aðaláhættum? 

 

5. Þegar kemur að áhættu, skiptir fyrirtækið áhættum þess eftir því hvort það vill: 

a) forðast hana algjörlega (avoidance) 

b) gera ráðstafanir til að mæta henni en minnka samt líkurnar á að hún raungerist (mitigation)  

c) samþykkja hana og búast við að hún raungerist en vera þá með plan til að bregðast við 

(acceptance) 

 

-Ef svo er, getið þið nefnt dæmi um áhættur fyrirtækisins í hverjum flokki? 

6. Er fyrirtækið vel í stakk búið til að bregðast við öfgamiklum atburðum sem geta komið 

upp? (óskilgreindum atburðum)? 

 

7. Veitir áhættuskýrslugerð stjórnendum mikilvægar og nytsamlegar upplýsingar, sem þeir 

geta unnið úr og nýtt sér til að efla áhættustýringuna? 

 

8. Hvernig vaktar fyrirtækið mögulegar áhættur? 

 

9. Hversu oft framkvæmir fyrirtækið formlegt áhættumat? 

 

10. Hvern telur þú sem helsta takmarkandi þátt áhættustýringar? 

 

Spurningar til þátttakenda á ensku 
 

Risk management 

 

1. Who is responsible for the risk management process and installation?  

2. What are the main risks that the company faces, how serious can their impact be and how 

likely are they to occur?                

  

3. How often does the company reassess their main risks? 
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4. How effective is the company in managing their main risks? 

 

5. When it comes to risk, does the company categorize its risks depending upon whether it 

wants to 

a. Avoid it completely (avoidance) 

b. Take steps to meet them, but still reduce the odds of it actually happening (mitigation) 

c. Accept it and expect that it actually happens but then with a plan to respond to them 

(acceptance) 

-If so, can you name a few examples of the risks of the company in each category? 

  

6. Is the company well positioned to respond to extreme unspecified events that could occur?  

  

7. Does risk reporting provide  management with important and useful information, that they 

can work out and use to promote their risk management? 

 

8. How does the company monitor potential risks? 

 

9. How often does the company conduct formal risk assessment? 

  

10. What do you regard as the main limiting factors of risk management? 
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Viðauki B – Svör fyrirtækja 
 

Arion banki 
 

Innra eftirlit 

 

1. Hvernig er innra eftirliti hagað innan fyrirtækisins? 

 

Bestu samantektina um innra eftirlitið er að finna í nýrri ársskýrslu bankans, sem þið finnið á 

ytri vef bankans, http://arsskyrsla2016.arionbanki.is. Hér er mynd af þeim vef, þar sem gerð 

er grein fyrir þeim þremur varnarlínum sem bankinn hefur í sínu innra eftirliti. 

 

a) er starfandi löggiltur endurskoðandi hjá fyrirtækinu (annað hvort við innra eftirlit 

eða í uppgjörsdeild) ? 

Í bankanum eru starfandi fimm löggiltir endurskoðendur, tveir í innri endurskoðun og þrír í á 

fjármálasviði. Þar af eru tveir að vinna við uppgjör bankans en einn í sérverkefni sem tengist 

innleiðingu reikningsskilastaðalsins IFRS 9, sem er stærsta einstaka breytingin á 

reikningsskilareglum sem átt hefur sér stað á liðnum 15 árum eða svo. 

 

b) er sérstök deild innan fyrirtækisins sem starfar einungis við innra eftirlit? Ef svo er, 

hversu margir starfsmenn starfa í deildinni? 

Vísa aftur í umfjöllun um innra eftirlit í ársskýrslunni.  

 

c) lítið þið svo á að allir starfsmenn fyrirtækisins eigi að taka þátt í innra eftirliti á 

einhvern hátt?  

Já, klárlega. Rekstraráhætta, sem er hluti af áhættustýringu, er með mikla fræðslu og 

reglulega vitundarvakningu um eðli innra eftirlits og stjórnendur bera sömuleiðis mikla 

ábyrgð hvað þetta varðar. 
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d) farið þið eftir ákveðnum reglum, stöðlum eða ferlum við innra eftirlit? 

Innri endurskoðun beitir ákveðnum stöðlum um innri endurskoðun, sem við höfum ekki vísað 

sérstaklega í en flestir ferlar í bankanum eru ritaðir og yfirfarðir árlega. Í þeim ferlum er 

leitast við að hafa innri eftirlitsþátt sem hægt er að kanna, bæði af innri og ytri 

endurskoðendum bankans. 

 

2. Hverjar eru stærstu áskoranirnar sem þið standið frammi fyrir þegar kemur að 

innra eftirliti hjá fyrirtækinu? 

Þessu er erfitt að svara. Erfiðast er að koma í veg fyrir sviksemi en það er kannski ekki það 

sem getur sett fyrirtækið á hliðina. Líklega er það fylgni við lög og reglur, sem eru mjög 

flókin og síbreytileg, það sem mesta áhættan er fólgin í. Þetta er skoðun mín en ekki endilega 

skoðun einhverra annarra sem þú myndir spyrja um sama efni.  

 

3. Eru einhver sérstök vinnubrögð eða aðferðir sem hafa reynst ykkur vel þegar kemur 

að innra eftirliti? 

Það sem hefur reynst best er að virkja stjórnendur og starfsfólk í innra eftirlitinu. Með þeim 

hætti hefur að margra mati tekist að láta innra eftirlitið  

 

 

Áhættustýring 

 

Almennt: Áhættustýring er öflugt svið í bankanum og bankanum ber að hafa starfandi slíka 

deild skv. lögum um fjármálafyrirtæki. Nánast allar upplýsingar um áhættustýringu og þær 

áhættur sem hún er að hafa eftirlit með er að finna í Pillar 3 skýrslu bankans, sem gefin var út 

nýlega. 

 

Mig langar því að byrja á að vísa ykkur þangað og kanna hvort þið fáið ekki svör við 

spurningum ykkar þar að mestu. 
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1. Hver sér um áhættustýringar ferlið og uppsetningu? 

 

2. Hverjar eru aðaláhættur fyrirtækisins, hversu alvarleg geta áhrif þeirra verið og 

hversu líklegar eru þær til að eiga sér stað? 

 

Segja má að efnisyfirlit Pillar 3 skýrslunnar gefi ágæta yfirsýn um áhættur í bankarekstri. 

Útlánaáhætta (Credit risk), markaðsáhætta (Market risk), lausafjáráhætta (Liquidity risk) og 

rekstraráhætta (Operational risk) eru þær megináhættur sem fjármálastofnanir búa við en 

fleiri áhættur eru til staðar svo sem lagaleg og pólitísk áhætta. Umfjöllun um hverja og eina er 

fremur ítarlega í skýrslunni frægu. 

 

3. Hversu oft endurmetur fyrirtækið aðaláhættur sínar? 

Áhætturnar eru stöðugt til skoðunar, með reglulegri skýrslugjöf til stjórnar og stjórnenda frá 

áhættustýringu. 

 

4. Hversu árangursríkt er fyrirtækið í að stjórna aðaláhættum? 

Þetta er annarra að meta en athugasemdir frá eftirlitsaðilum eru mjög sjaldgæfar, þannig að 

bankinn telur sig reka árangursríka áhættustýringu. 

 

5. Þegar kemur að áhættu, skiptir fyrirtækið áhættum þess eftir því hvort það vill: 

a) forðast hana algjörlega (avoidance) 

b) gera ráðstafanir til að mæta henni en minnka samt líkurnar á að hún raungerist 

(mitigation)  

c) samþykkja hana og búast við að hún raungerist en vera þá með plan til að bregðast 

við (acceptance) 

 

-Ef svo er, getið þið nefnt dæmi um áhættur fyrirtækisins í hverjum flokki? 

 

Já, það er gert. Í kafla 2.6 í áhættuskýrslunni er svonefndur áhættuvilji (risk appetite) 

skilgreindur og þetta er samþykkt og yfirfarið af stjórn með reglulegum hætti. Held að kafli 

2.6 svari þessum spurningum að mestu. 
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6. Er fyrirtækið vel í stakk búið til að bregðast við öfgamiklum atburðum sem geta 

komið upp? (óskilgreindum atburðum)? 

Já, að mati bankans. Reglulega eru framkvæmd áhættumöt á hinum ýmsu atriðum, bæði 

innanhúss og í samstarfi og byggt á kröfum eftirlitsaðila. Eftirlitsaðilar senda þá fyrirfram 

skilgreind „case“ sem bankinn þarf að bregðast við og koma með lausn á  

 

7. Veitir áhættuskýrslugerð stjórnendum mikilvægar og nytsamlegar upplýsingar, sem 

þeir geta unnið úr og nýtt sér til að efla áhættustýringuna? 

Já, að mati bankans. Þetta er mjög misjafnt eftir sviðum. T.a.m. aðilar sem stunda viðskipti á 

markaði fá daglega upplýsingar um sína stöðu og hvort viðkomandi deild hafi verið nálægt 

einhverjum settum heimildum. 

 

8. Hvernig vaktar fyrirtækið mögulegar áhættur? 

Vísa í áhættuskýrsluna en sjá einnig í svari 9 sem ég byrjaði á að svara. 

 

9. Hversu oft framkvæmir fyrirtækið formlegt áhættumat? 

Misjafnt eftir tegundum áhættu.  

• Útlánaáhætta er formlega skoðuð á þriggja mánaða fresti en er undir stöðugu 

nálarauga stjórnenda.  

• Áhættumat fyrir rekstraráhættu er að jafnaði gert árlega og veikleikum fylgt eftir í 

framhaldinu. Oft koma ábendingar frá innri endurskoðun hvað rekstraráhættu varðar, 

sem síðan er unnið með. 

• Markaðsáhætta er undir daglegu eftirliti og því ekki um formlegt mat að ræða heldur 

er fylgst með að unnið sé innan heimilda. 

• Lausafjáráhætta undir svipuðu eftirliti og skýrslukröfum og markaðsáhætta – dagleg 

skýrslugjöf til ytri eftirlitsaðila er hluti af rekstrinum. 

 

10. Hvern telur þú sem helsta takmarkandi þátt áhættustýringar? 

Bankinn lítur svo á að öryggi og aðgengi gagna sé mest takmarkandi. Til að áhættustýring sé 

markviss þurfa að vera réttar upplýsingar til staðar á réttum tíma.  
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Valitor 
 

Innra eftirlit 

  

1. Hvernig er innra eftirliti hagað innan fyrirtækisins? 

  

a) er starfandi löggiltur endurskoðandi hjá fyrirtækinu (annað hvort við innra eftirlit 

eða í uppgjörsdeild) ?  

Já í uppgjörsdeild. 

  

b) er sérstök deild innan fyrirtækisins sem starfar einungis við innra eftirlit? Ef svo er, 

hversu margir starfsmenn starfa í deildinni? 

Ekki er fyrir hendi innri endurskoðandi og þ.m.t. starfsmenn í innri endurskoðun. Því er 

útvistað. Hinsvegar sér regluvarsla um innra eftirlit er kemur að lögum um aðgerðir gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og tengdri löggjöf í þeim málaflokki. Telst til 

svokallaðs „2nds line of defence“ samkvæmt tilmælum European Banking Authority. Annars 

er til staðar í ferlum einhvers konar eftirlitsþáttur, t.d. aðskilnaður starfa, fjárhæðarmörk, 

aðgangsstýring os.frv. 

 

c) lítið þið svo á að allir starfsmenn fyrirtækisins eigi að taka þátt í innra eftirliti á 

einhvern hátt?  

Fer eftir ferlinu sem um ræðir. Ferlar eru að jafnaði með eftirlitsaðgerðir hannaðar en sumar 

hverjar eru vélrænar, aðrar að starfsmaður sinnir eftirliti. En meðvitund þarf að vera hjá 

hverjum starfsmanni. 

 

d) farið þið eftir ákveðnum reglum, stöðlum eða ferlum við innra eftirlit?  

Hvað varðar regluvörslu þá lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti nr. 64/2006 og tengdri 

löggjöf og reglum. Leiðbeiningum sem hafa verið gefnar út í því sambandi. Varðandi hönnun 

ferla þá er ekki stuðst við ákveðin staðal heldur almenna skynsemi og hvar starfsmenn greina 

að sé fyrir hendi áhætta í ferli og þá er kannað hvort henni sé stýrt og hvernig. 
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2. Hverjar eru stærstu áskoranirnar sem þið standið frammi fyrir þegar kemur að 

innra eftirliti hjá fyrirtækinu?  

Hvað varðar innri endurskoðandann sem er í útvistun, þá er það að gera sér grein fyrir hvar 

liggja þær áhættur og þau verkefni sem eðlilegt er að benda innri endurskoðanda á. Í 

almennnu innra eftirliti í ferlum, þá væri hægt að segja að vélvæðing, þ.e. heppilegra væri að 

innra eftirlit í ferlum væri minna í höndum starfsmanns og meira inni í kerfum.Mest er í 

kerfum í dag en eigi að síður eru ákveðnir þættir í ferlum sem er innra eftirlit ennþá i höndum 

starfsmanna. 

 

3. Eru einhver sérstök vinnubrögð eða aðferðir sem hafa reynst ykkur vel þegar kemur 

að innra eftirliti?  

Nei. 

 

Risk management 

  

1. Who is responsible for the risk management process and installation? 

 Valitor operates via a three lines of defence model. 

The first line consists of the business units who have ownership of risks and the responsibility 

for the implementation and maintenance of processes to ensure compliance with Valitor risk 

appetite 

The second line consists of the Risk and Compliance functions who own develop and 

maintain the risk management framework, tools and methodologies. These functions oversee 

and challenge the first line on the adequacy and effectiveness of risk controls employed. 

The third line is provided by an independent Internal Audit function who provides assurance 

on the adequacy and effectiveness of governance and controls deployed by the first and 

second lines. 

2. What are the main risks that the company faces, how serious can their impact be and 

how likely are they to occur? 

Given the nature of the activities undertaken, the principal risks faced are Credit, Market, 

Liquidity and Operational. The Group is also exposed to a range of other risk types such as 

Legal, Regulatory, Financial Crime and Reputational risks that are inherent in its product 

range and operating environment. 
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Material risks are deemed to be those risks which may impact the Group’s ability to deliver 

on its business plan, service its customers, operate in a legal and compliant manner, impact 

Group reputation or cause financial loss exceeding normal business plan tolerances. 

Non-material risks may cause financial loss within normal business plan tolerances.  

                

3. How often does the company reassess their main risks? 

The Group’s Board and management continually review its operations and assesses the level 

of risks given its risk appetite, risk controls, changes in its products and services, and changes 

in the market place and competitive environment in which it operates.  

Risk Management function submits a monthly risk dashboard to Board and Risk forums to 

inform of any material changes to Valitor’s risk profile. The dashboard provides information 

on the main risks faced by the company and any risk management concerns 

 

4. How effective is the company in managing their main risks? 

The Group deploys an effective risk management framework to identify shifts in risk profile. 

The framework contains tolerance thresholds and early warning indicators across a range of 

quantitative and qualitative statements. The company would consider itself effective in 

managing its material risks albeit the environment is ever changing and it is important that 

the main risks are kept in focus and to remain vigilant to industry developments.    

 

5.     When it comes to risk, does the company categorize its risks depending upon 

whether it wants to 

a. Avoid it completely (avoidance) 

b. Take steps to meet them, but still reduce the odds of it actually happening 

(mitigation) 

c. Accept it and expect that it actually happens but then with a plan to respond to them 

(acceptance) 

If so, can you name a few examples of the risks of the company in each category? 
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The Group uses an impact classification matrix to measure risks and tolerance threshold are 

set based upon the type of risk. So some risks carry a no tolerance and as such these risk will 

be avoided. 

Risk is of course inherent of the Groups operations and for many risks mitigation is 

deployed to reduce the likelihood of ‘above appetite’ occurrences.   

Some risks or levels of risk are accepted and subject to ongoing monitoring for 

occurrence or increased levels 

Breaches of law, regulation and data security carry low levels of tolerance albeit some 

law and regulation can be ambiguous and caution is exercised 

Credit risk and Market risks are an acceptable risk within the organisation and a range 

of limits, tolerances are used to ensure that the Group remains within appetite. 

Mitigation techniques such as taking collateral are used to reduce exposures where 

appropriate 

Legacy systems may be seen as accepted risks and if deterioration is seen in 

performance a plan to reduce reliance and migrate to replacement systems within an 

appropriate timescale   

6. Is the company well positioned to respond to extreme events that could occur? 

(Unspecified events)? 

The Group have business continuity and disaster recovery plans across its critical systems 

and incident escalation processes exist for material events. The Group has in the past proven 

to be resilient when facing extreme economic conditions and natural disaster events. 

 

7. Does risk reporting provide  management with important and useful information, 

that they can work out and use to promote their risk management? 

Risk reporting is wide and varied and is used at differing levels with the organisation 

encompassing Board of Directors and  Executive Management who receive high level 

summary dashboards on a monthly basis and more detailed reports quarterly, half yearly or 

annually. Business level reporting is also undertaken and used in day to day operations. 
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The information is subject to varied use and provides for oversight and positive 

assurance that the group is operating within its risk appetite. At an operational level 

risk information is used e.g. to adjust rule sets customer application processing, 

transaction monitoring and for identifying potential issues requiring remediation.     

8. How does the company monitor potential risks? 

The Group uses a range of methods to identify potential risks, these include early warning 

indicators to alert potential stresses across systems, processes, exposures etc. additionally 

upstream risk is monitored via industry working groups, networking, conferences, newsletters 

etc. 

 

9. How often does the company conduct formal risk assessment? 

Formal risk assessments are undertaken at varying frequencies depending upon the risk type, 

the Groups appetite for the risk and also regulatory or legal requirement. For example Valitor 

are required to report its Large Exposures and Capital Adequacy to the FME quarterly. 

Regular reporting is also required in respect information security.   

10. What do you regard as the main limiting factors of risk management? 

Limitations in risk management can result from underestimating known risks and believing 

that the risk is lower than it actually is. This can often be the result of risk measurement 

models not performing as expected or rapid changes in the position creating a lag.  The way 

in which risk is communicated to stakeholders is key as overly long or complex presentations 

easily lose the message and result in wrong outcomes – at worst providing a poor 

understanding of the particular risk.    

Risk management needs to be seen as the responsibility of all employees within an 

organisation and for those employees to recognise actual and potential risks to have the tools 

to deal with the risks as they arise and to have a process of escalation for material risks and a 

process to capture data on smaller risks. Risk’s can of course be hidden within companies and 

not escalated due to employee fears and as such an open and no blame culture is required. 
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Icelandair 
 

Innra eftirlit 

 

1. Hvernig er innra eftirliti hagað innan fyrirtækisins? 

 

a) er starfandi löggiltur endurskoðandi hjá fyrirtækinu (annað hvort við innra eftirlit 

eða í uppgjörsdeild) ?  

Þar eru fjórir löggiltir endurskoðendur hjá Fjárvakri. 

 

b) er sérstök deild innan fyrirtækisins sem starfar einungis við innra eftirlit? Ef svo er, 

hversu margir starfsmenn starfa í deildinni? 

Hann er einn starfsmaður, innri endurskoðandinn – Sveinbjörn. 

 

c) lítið þið svo á að allir starfsmenn fyrirtækisins eigi að taka þátt í innra eftirliti á 

einhvern hátt?   

Í raun líta þau á að allir starfsmenn taki þátt í innra eftirliti.  Aðskilnaður starfa mikilvægt, 

tekur það sérstaklega fram. 

 

2. – 3. Hverjar eru stærstu áskoranirnar sem þið standið frammi fyrir þegar kemur að 

innra eftirliti hjá fyrirtækinu? Eru einhver sérstök vinnubrögð eða aðferðir sem hafa 

reynst ykkur vel þegar kemur að innra eftirliti? 

 

Innri endurskoðandi er búinn að vera lengi innri endurskoðun, síðan 1989 sem innri 

endurskoðandi, voru tvö áður. 

Hann er einn hjá Icelandair Group 

Óháður undir eftirskoðunarnefnd 

Meira til Boga Nils, framkvæmdastjóri fjármála, svona dagsdaglega 

Upplýsir líka nefndina 

Lagt fyrir í upphafi árs 

 

Vinnur endurskoðunarskýrslu 
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Áhersluatriðin hafa verið: áhættugreiningin (unnið með Ólafi Briem) 

 

Samtímaeftirlit líka áhersluatriði. Verið að nota ákveðinn hugbúnað 

Í raun stjórnendaeftirlit 

Leggur til stjórnenda 

X-mon frá Expectus 

 

Öll groupan fær að nota þetta. Ákveðinn vaktþjónn 

Tæknibúnaðurinn lætur vita af frávikum 

Fylgjast með hótelverðum 

Alls konar kerfi, sér við tekjubókhald,  

 

Svo blandast þau saman í Exmon 

Cybersecurity orðið mikilvægt.  Mikið verið að vakta það, t.d. öryggisstjóri fylgist með því 

og tilkynnir til endurskoðunarnefndar 

 

Ferli sem mótast af stjórn, innri stjórnendum og starfsmönnum 

 

Áreiðanleiki fjárhagsupplýsinga 

Árangur og skilvirkni starfseminnar 

Fylgni við lög og reglur 

Þættirnir: 

Eftirlitsumhverfi: 

Ganga vel um  

Frammistöðumat 

Fylgt siðareglum 

Ábyrgð og boðleiðir 

 

Áhættumat 

Vinna áhættumat og greiningu 

Finna viðskiptaáhættu – eldsneytisverð 

Gjaldeyri og vaxtaáhætta 
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Verið að vinna að því að bæta áhættukúltúrinn, fá stjórnendur til að hugsa hvað ef 

 

Fyrir áreiðanleika fjárhagsupplýsinga: 

Tekjuskráning og launakerfi 

Virkt samþykktarkerfi 

Eignakerfi, varahlutakerfi (miklir fjármunir þar) 

Allt sé skráð á réttu verði 

 

Eftirlitsaðgerðir 

Vettvangsaðgerðir 

Staðfestingar frá bönkum 

Gera stóra talningu í lok árs, sannreyna verðmæti varahluta.  Úrtaksskoðun á verðmætum 

Birgðatalningar 

 

Fyrirbyggjandi eftirlit 

Aðgreining starfa 

Uppgötvunar eftirlit 

Birgðatalning og afstemmningar – on-going eftirlit 

 

Upplýsingar og samskipti 

Siðareglur 

Skýrar verklagsreglur 

Starfsmannafundir 

 

Stjórnendaeftirlit 

Að stjórnendur fylgist með að félagið nái settum markmiðum og að innra eftirlit virki eins og 

til sé ætlast 

 

Áskoranir: 

Samtímaeftirlitið  

Hægt að vera með góðan aðskilnað starfa 

Áhættumatskúltúrinn stór áskorun 

 

Fjárvakur gott skref fyrir Icelandair Group 
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Gott fyrir group-ina 

Gott að öll dótturfélögin noti sama kerfið og sé ákveðið samræmi 

Útreikningar  

Fjárvakur sér um afstemmingar og uppgjör fyrir öll dótturfélögin 

 

 

Áhættustýring 

 

1. Hver sér um áhættustýringar ferlið og uppsetningu? 

Greining markaðsáhættu (verðáhættu) er fyrirferðamest.   Ábyrgðin er stjórnarinnar, eftirlit 

og tillaga að stefnumótun er í höndum áhættunefndar og framkvæmdin í höndum fjár- og 

áhættustýringar móðurfélagsins (Icelandair Group) fh. allra dótturfélaga. 

 

2. Hverjar eru aðaláhættur fyrirtækisins, hversu alvarleg geta áhrif þeirra verið og 

hversu líklegar eru þær til að eiga sér stað? 

Fjárhagslegar varnir á grundvelli áhættustefnu eru miðaðar við 4 flokka 

aðfanga:  Eldsneytisinnkaup, kaup á gjaldeyri, vaxtagreiðslur og kaup á losunarheimildum 

(röð eftir mikilvægi).  Áhættan er mæld með flökt verðs og er hún mikil í eldsneytisverði og 

gjaldeyri. 

 

3. Hversu oft endurmetur fyrirtækið aðaláhættur sínar? 

Árlega 

 

4. Hversu árangursríkt er fyrirtækið í að stjórna aðaláhættum? 

Markaðsáhættu er mætt með afleiðum  og verðstýringu – ber góðan árangur 

 

5. Þegar kemur að áhættu, skiptir fyrirtækið áhættum þess eftir því hvort það vill: 

 

a) forðast hana algjörlega (avoidance) 

b) gera ráðstafanir til að mæta henni en minnka samt líkurnar á að hún raungerist 

(mitigation)  

c) samþykkja hana og búast við að hún raungerist en vera þá með plan til að bregðast 

við (acceptance) 
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Þessir þrír kostir skipta allir máli.   Markaðsáhætta er minnkuð með afleiðum, verðstýringu 

og framboði.  Aðrir rekstrartengdir þættir eru ýmist þess eðlis að hægt er að draga úr líkum á 

áfalli eða ekki og því talin viðunnandi áhætta.  Dæmi:  Viðhald hreyfla og birgðahald í 

eldhúsi eru þættir sem búa við líkur á áfalli.  Vinnuferlar draga úr líkum en ekki er hægt að 

útiloka atburði. 

 

6. Er fyrirtækið vel í stakk búið til að bregðast við öfgamiklum atburðum sem geta 

komið upp? (óskilgreindum atburðum)? 

Það fer eftir eðli atburða.  Hver dótturfélag er með viðbragðsáætlun til að mæta skilgreindum 

og óskilgreindum atburðum.   Dæmi:  Eldgos og öskuský var óskilgreindur en gekk 

blessunarlega. 

 

7. Veitir áhættuskýrslugerð stjórnendum mikilvægar og nytsamlegar upplýsingar, sem 

þeir geta unnið úr og nýtt sér til að efla áhættustýringuna? 

Já, skýrslugerð er tvíþætt.  Annarsvegar gagnvart markaðsáhættu mánaðarlega og hinsvegar 

gagnvart annarri rekstrartengdri áhættu (árlega).  Skýrslur eru unnar af hverju dótturfélagi 

fyrir sig og svo teknar saman af móðurfélaginu (áhættustýringu) með stöðluðum hætti og 

birtar á fundi endurskoðunarnefndar einu sinni á ári.  Þetta er talið veita nefndinni góðar 

upplýsingar um greiningu áhættu og hvernig er brugðist við á hverjum stað.  Stjórnendur nýta 

sér þessa vinnu við fjárhagsáætlunargerð m.a. 

 

8. Hvernig vaktar fyrirtækið mögulegar áhættur? 

Markaðstengdar áhættur eru vaktaðar daglega með gagnaveitum Bloomberg og 

Reuters.  Aðrar áhættur eru vaktaðar af hverju fyrirtæki samkvæmt innri verkferlum 

mismunandi oft.  Heildar samantekt greiningar á sér stað einu sinni á ári eins og áður sagði. 

 

9. Hversu oft framkvæmir fyrirtækið formlegt áhættumat? 

Árlega 

 

10. Hvern telur þú sem helsta takmarkandi þátt áhættustýringar? 

Hið huglæga mat á líkindum atburða/áfalla er mesta áskorunin við gerð áhættu mats, enn 

fremur að hugsa fyrir óskilgreindum atburðum. 

 

 


