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Útdráttur 

Í lokaverkefni þessu er sett fram greining sem snýr að launum og hvatakerfum stjórnenda 

íslenskra félaga sem skráð eru á hlutabréfamarkað auk samanburðar við félög á dönskum 

markaði. Framboði opinberra upplýsinga eru gerð skil en íslensk félög kjósa flest að birta 

í ársreikningum sínum eins takmarkaðar og lítið sundurliðaðar upplýsingar og reglur leyfa 

á meðan dönsk félög veita almennt ítarlegri upplýsingar. Nýleg þróun í löggjöf 

Evrópusambandsins boðar frekari kröfur um upplýsingagjöf og gagnsæi. 

 Almennt hafa laun stjórnenda og stjórnarmeðlima farið hækkandi á því tímabili sem 

er til skoðunar, 2013-2016, bæði á Íslandi og í Danmörku. Á báðum mörkuðum eru 

vísbendingar um að hækkanir launakjara hafi á tímabilinu verið mestar hjá þeim 

stjórnendum sem hafa legið um mitt launabil, þ.e. á miðju því bili sem launagreiðslur 

hópsins lágu á, eða við neðri mörk þess. Á dönskum markaði hefur þróun síðastliðinna ára 

verið í þá átt að hvatakerfi og samsetning launa líkist sífellt meira því sem tíðkast hefur á 

öðrum mörkuðum í Evrópu og Bandaríkjunum. Hlutur grunnlauna af heildarlaunum 

dregst saman og vænta fjármálaráðgjafar á dönskum markaði þess að sú þróun muni 

halda áfram á komandi árum. Aðeins tvö íslensku félaganna gáfu upplýsingar um 

grunnlaun stjórnenda. Hjá þeim fór hlutur grunnlauna hækkandi á tímabilinu 2013-2015 

en hefur lækkað umtalsvert aftur árið 2016 sem gefur vísbendingar um að þóknanir aðrar 

en fastar þóknanir samkvæmt starfskjörum, s.s. kaupaukagreiðslur og langtímahvatar, 

færist aftur í aukana.  

Af þeim sautján íslensku félögum sem skráð eru á hlutabréfamarkað eru fimm, eða um 

29%, sem gefa upplýsingar um hlutabréfatengda hvata á tímabilinu. Íslensku félögin fimm 

voru nokkuð einsleit í útfærslu sinna hvatakerfa, þ.e. í formi hefðibundinna kauprétta. 

Athygli vekur að algengasta form dönsku félaganna (57%) voru árangurstengd/skilyrt 

hlutabréf (e. performance/restricted stock unit) en ekkert íslensku félaganna hafði 

árangurstengt þá hlutabréfatengdu hvata sem veittir voru stjórnendum og 

starfsmönnum. Á bæði íslenskum og dönskum markaði hefur þróunin verið á þá leið að 

greiðslur til stjórnarmeðlima hafa farið hækkandi á tímabilinu, 2013-2016, hvort sem litið 

er til stjórnarformanna eða stjórnarinnar í heild sinni.   
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1  Inngangur 

Hvatakerfi (e. incentive plans) hafa lengi tíðkast í íslensku atvinnulífi og samkvæmt 

niðurstöðum könnunar sem Capacent framkvæmdi árið 2011, meðal stjórnenda íslenskra 

fyrirtækja, taldi meirihluti þeirra árangurstengd launakerfi hafa mikil áhrif á hegðun og 

frammistöðu starfsmanna (Ingvi Þ. Elliðason, 2012).  

Launum má almennt skipta upp í fastar og breytilegar greiðslur og eru breytilegar 

greiðslur og þóknanir oft hluti af hvatakerfi. Breytilegar þóknanir geta innifalið bæði 

skammtíma- og langtímahvata, eru oft árangurstengdar og er ætlað að þjóna þeim 

tilgangi að tengja saman hagsmuni stjórnenda eða annarra starfsmanna og hluthafa til 

lengri tíma (Grossman og Hart, 1982).  

Til þess að innleiðing hvatakerfis verði árangursrík verður skilgreining markmiða og 

umbunar að vera þannig að hvatt sé til hæfilegrar áhættutöku, verðlaunað fyrir góða 

frammistöðu en haldið aftur af áhættusamri ákvarðanatöku (Lovísa A. Finnbjörnsdóttir, 

2015). Hér á landi hefur opinber umræða um hvatakerfi fyrirtækja oft á tíðum verið á 

neikvæðum nótum, þá sérstaklega undanfarin áratug. Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi 

árið 2008 fengu hvatakerfi á sig töluvert óorð í almennri umræðu og telja margir að þau 

hafi, í mörgum tilfellum, hvatt til áhættutöku stjórnenda og að vegna þeirra hafi of mikil 

áhersla hafi verið lögð á skammtíma árangur í stað langtímahagsmuna.  

Síðustu áratugi hefur vöxtur orðið í óháðum rannsóknum á launum og hvatakerfum 

stjórnenda skráðra félaga (Cullen og Guðrún Johnsen, 2015). Margir hafa fjallað um 

óskilvirkni hvatakerfa við að uppfylla þann tilgang sinn að þjóna langtímahagsmunum 

fyrirtækja og hluthafa. Aðrir hafa gengið svo langt að halda því fram að þar sem ytri hvatar 

(e. extrinsic motivators) hafi ekki áhrif á þau undirliggjandi viðhorf sem stjórna hegðun 

okkar, heldur hafi aðeins áhrif á það hvað við gerum til skamms tíma, gætu hvatakerfi 

aldrei þjónað langtímahagsmunum fyrirtækja og hluthafa (Kohn, 1993) og geti jafnvel 

unnið gegn tilætluðum tilgangi sínum (Kohn, 1993b). Viðfangsefni og niðurstöður 

fræðimanna undanfarin ár og áratugi spanna breitt svið en niðurstöður hafa meðal annars 

bent til þess að jákvæð fylgni sé á milli hvatakerfa og aukinnar áhættutöku og 
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hagræðingar í bæði reikningsskilum og upplýsingagjöf til markaðar (Cullen og Guðrún 

Johnsen, 2015).  

 Aukin áhættutaka getur til að mynda falist í ákvörðunum um stefnu félagsins og getur 

þannig komið fram í formi aukinnar skuldsetningar og fjárfestingum í áhættusamari 

verkefnum, rannsóknum og þróunarverkefnum á kostnað áhættuminni og öruggari 

fjárfestinga (Coles, Daniel og Naveen, 2006). Nærtæk dæmi má finna á Íslandi en í Skýrslu 

Rannsóknarnefndar Alþingis (2010) er meðal annars fjallað um þátt hvatakerfa í rekstri 

íslensku bankanna í aðdraganda falls þeirra árið 2008. Í skýrslunni kemur fram sú 

niðurstaða nefndarinnar að uppbygging launa- og hvatakerfa æðstu stjórnenda hafi að 

mörgu leyti verið til þess fallin að auka á áhættusækni stjórnenda við rekstur bankanna. 

Hagræðing (e. manipulation) í reikningsskilum hefur einnig verið tengd við 

stjórnendahvata en rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli skammtímahvatakerfa, á 

borð við árangurstengdar kaupaukagreiðslur, og hagræðingar í reikningsskilum til þess að 

hafa áhrif á birta afkomu fyrirtækja. Eins hefur verið sýnt fram á samband á milli 

hlutabréfatengdra hvata og bæði hagræðingar í reikningsskilum (Holthausen, Larcker og 

Sloan, 1995) og hagræðingar í tímasetningu upplýsingagjafar til markaðar í þeim tilgangi 

að hafa áhrif á hlutabréfaverð og hlutabréfatengda hvata (Bhagat, Brickely og Lease, 

1984; Yermack, 1997; Aboody og Kasznik, 2000).  

Þrátt fyrir að margir hafi, eins og áður sagði, fjallað um og rannsakað neikvæð áhrif 

þóknana og hvatakerfa hafa skoðanir á hvatakerfum alltaf verið skiptar og eru einnig 

margir sem halda hinu gagnstæða fram (Letza, Kirkbride, Sun og  Smallman, 2008; Hassan, 

Christopher og Evans, 2003; Conyon, Gregg og Machin, 1995). Erfiðara hefur þó reynst að 

sanna, með sannfærandi hætti, að jákvætt orsakasamband sé til staðar á milli hærri launa 

og hvata til stjórnenda og rekstrarárangurs fyrirtækja (Bebchuck og Fried, 2004). Þar hafa 

meðal annars ógagnsæi og skortur á upplýsingagjöf fyrirtækja varðandi laun og aðra hvata 

til stjórnenda haft áhrif. Einnig hefur sú staðreynd að síðastliðna áratugi hafa þóknanir 

stjórnenda, rekstrarárangur og vöxtur fyrirtækja, að meðaltali, haft jákvæða þróun upp á 

við gert mönnum erfiðara fyrir að sanna að um orsakasamband sé að ræða á milli þessara 

tveggja breyta og sömuleiðis í hvora áttina sambandið sé, þ.e. hvor breytan er orsök og 

hvor afleiðing (Frydman og Jenter, 2010).   
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Ekki er ólíklegt að bæði umfjöllun fræðimanna og sá neikvæði tónn sem oft hefur 

einkennt almenna umræðu um hvatakerfi hafi ýtt undir þá tilhneigingu stjórnenda að 

takmarka upplýsingar um laun og hlunnindi stjórnenda í framsetningu ársreikninga, eins 

og algengt hefur verið hjá skráðum félögum hér á landi og víða annarsstaðar. Í þessu 

samhengi er áhugavert að nefna þau óbeinu áhrif sem framsetning upplýsinga eða skortur 

á gagnsæi í upplýsingum um tilurð hvata til stjórnenda geta haft. Nærtækt og nýlegt dæmi 

er hávær umfjöllun í íslensku samfélagi sem átti sér stað í mars 2018 vegna launa og 

hlunninda æðsta stjórnenda N1 hf. Félagið mætti meðal annars harðri gagnrýni frá 

tveimur af stærstu eigendum félagsins og lét stjórnarmaður lífeyrissjóðsins Gildis hafa 

eftir sér að hann hyggðist nýta aðstöðu sína innan stjórnarinnar og senda sterk skilaboð 

á hlutabréfamarkaðinn með því að krefjast þess að sjóðurinn myndi selja öll hlutabréf 

sjóðsins í félaginu (Guðmundur Ragnarsson, 2018) en sjóðurinn er næst stærsti hluthafi 

þess. Í kjölfar umræðunnar skýrði stjórnarformaður N1 frá því á aðalfundi félagsins 

hvernig stór hluti af launum forstjórans væru árangurstengdar greiðslur og að vegna 

sögulega góðs árangurs félagsins árið 2016 hafi skilyrðum fyrir 

hámarkskaupaukagreiðslum árið 2017 verið mætt (Ritstjórn, 2018). Enga sundurliðun er 

að finna í skýringum ársreikningsins um laun og hlunnindi stjórnar og stjórnenda, þar sem 

laun og hlunnindi forstjóra eru gefin upp í einni samanlagðri fjárhæð án frekari skýringa 

(N1 hf., 2018a). Velta má fyrir sér hvort önnur framsetning og frekari sundurliðun 

upplýsinga hefði geta dregið úr þeirri gagnrýni sem félagið hefur hlotið undanfarið.  

Á sama tíma hefur framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins stigið fram með sína 

skoðun um að hann telji starfskjarastefnur skráðra félaga á Íslandi vera óskýrar og kallar 

hann eftir því að þær verði settar fram með skýrari hætti til upplýsingar fyrir hluthafa 

(Gunnar Dofri Ólafsson, 2018). Þessi krafa er í takt við nýlega uppfærða og herta löggjöf 

Evrópusambandsins um lágmarks réttindi og skyldur hluthafa. Uppfærslan sýnir vel 

áherslubreytingar í gagnsæi og upplýsingagjöf en skráð félög innan Evrópusambandsins 

munu nú meðal annars verða skyldug til þess að setja upp skýrslu um þóknanir (e. 

remuneration) til stjórnenda, sundurliðaðar niður á einstaka stjórnendur.  

Áhugavert verður að fylgjast með því hvernig niðurstöður óháðra rannsókna munu 

þróast á næstu árum í kjölfar bættrar upplýsingagjafar um laun og önnur hlunnindi til 

stjórnenda. Þar sem hluthafar gegna vissu hlutverki eftirlitsaðila ættu reglur um bætta 
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upplýsingagjöf að gera þeim kleift að sinna betur aðhaldi með ákvörðunum stjórnenda og 

því hvort þær séu til þess fallnar að styðja við langtímahagsmuni félagsins (O‘Donnel, D. 

og McKenna, J., 2017). Leiða má að því líkum að sambandið á milli hvata og árangurs geti 

styrkst í kjölfarið og eins muni bætt upplýsingagjöf gefa fræðimönnum betri grundvöll og 

gögn til greininga á orsakasambandi hvatakerfa og rekstrarárangurs.  

 

Í þessu verkefni er sett fram greining sem snýr að launum og hvatakerfum stjórnenda 

og stjórnarmeðlima skráðra íslenskra félaga á árunum 2013-2016. Sett er fram greining á 

samsetningu og þróun launa og hlunninda æðstu stjórnenda, annarra stjórnenda og 

stjórnarmeðlima auk þess sem framboði opinberra upplýsinga frá viðkomandi félögum 

eru gerð skil. Höfundur starfar við Fjármálaráðgjöf Deloitte á Íslandi og er greiningin byggð 

á sambærilegri greiningu sem framkvæmd var á skráðum félögum á dönskum markaði af 

Fjármálaráðgjöf Deloitte í Danmörku. Samanburður er gerður á niðurstöðum greininga á 

dönskum og íslenskum markaði eins og efni eru til.  Greiningin byggir alfarið á opinberum 

upplýsingum úr ársreikningum skráðra félaga, heimasíðum, starfskjarastefnum, 

fréttatilkynningum og öðrum viðeigandi upplýsingum.  
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2 Laun og hvatakerfi  

Ætla má að hvatning í formi launa hafi umtalsverð áhrif á hegðun fólks og að með réttri 

hvatningu megi auka líkur á góðri frammistöðu. Launum stjórnenda má almennt skipta 

upp í fastar og breytilegar greiðslur eða þóknanir (e. remuneration). Föst þóknun getur til 

að mynda verið í formi grunnlauna, lífeyrissjóðsgreiðslna og annarra greiðslna s.s. vegna 

kostnaðar við bifreiðar, síma o.fl. en breytileg þóknun er oftar en ekki árangurstengd, 

getur innifalið bæði skammtíma- og langtímahvata en algengt er að skammtímahvatar 

séu í formi kaupaukagreiðslu (reiðufé) en langtímahvatar annað hvort í formi 

kaupaukagreiðslna eða hlutbréfatengdra réttinda (Deloitte Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab, 2017).  

 

 

Mynd 1 Laun og þóknanir til stjórnenda 
 

Einn þekktur samnefnari yfir breytilegar og árangurstengdar þóknanir til starfsmanna 

eru hvatakefi (e. Incentive programmes) en almennt innihalda hvatakerfi árangurstengda 

umbun sem ekki er hluti af föstum starfskjörum starfsmanns og liggur ekki fyrir með 

endanlegum hætti fyrirfram.  Á meðan fastar þóknanir greiða fyrir væntan eða tilætlaðan 

árangur eru breytilegar og árangurstengdar þóknanir ætlaðar sem umbun fyrir óvenjulega 

góðan árangur (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). Ef árangur er 

ekki mældur getur verið erfitt að sýna fram á að viðkomandi starfsmaður eigi umbun skilið 

(Aguinis, Joo og Gottfredson, 2013) og því er algengt að breytilegar þóknanir séu tengdar 

lykilmælikvörðum (e. Key Performance Indicators, KPI‘s) í rekstri fyrirtækisins, sem geta 

bæði verið fjárhagslegir og ófjárhagslegir, og árangur borinn saman við sett markmið 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017).  
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Hvatakerfi geta ýmist verið drifin af skammtíma eða langtíma markmiðum, allt eftir því 

hvað talið er samræmast stefnu fyrirtækisins og hagsmunum. Algengt er að miðað sé við 

að skammtímahvati sé veittur innan eins fjárhagslegs árs fyrirtækis en langtímahvatar 

eftir meira en eitt fjárhagsár (Ellig, 2011).  

Mörg fyrirtæki bjóða, í einhverju formi, hvatakerfi fyrir starfsmenn sína í þeim tilgangi 

að sameina hagsmuni hluthafa og starfsmanna. Eins og áður segir eru kerfin yfirleitt 

árangurstengd og starfsmönnum þannig umbunað fyrir að uppfylla væntingar hluthafa 

um árangur (Deloitte ehf., e.d). Á Íslandi hefur opinber umræða um hvata- og 

kaupréttakerfi fyrir stjórnendur fyrirtækja oft á tíðum verið á neikvæðum nótum þrátt 

fyrir að hvatakerfi hafi lengi tíðkast í íslensku atvinnulífi og virðist ríkja sátt um, til að 

mynda í sjávarútvegi þar sem sjómenn fá greidd laun í samræmi við veiði og eins í iðnaði 

þar sem starfsmenn frá greitt eftir því hvernig verki vindur fram (Ingvi Þ. Elliðason, 2012, 

2013). Þrátt fyrir að óumdeilt sé að hvatakerfi eigi í grunninn að hafa þann tilgang að 

hvetja til betri frammistöðu starfsmanna reynist það ekki niðurstaðan í öllum tilfellum 

(Quast, 2011). Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008 fengu hvatakerfi á sig töluvert 

óorð í almennri umræðu en talið er að illa ígrunduð hvatakerfi hafi hvatt til áhættutöku 

stjórnenda og að vegna þeirra hafi of mikil áhersla verið lögð á skammtímaárangur 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Til þess að innleiðing hvatakerfis verði árangursrík 

verður skilgreining markmiða og umbunar að vera þannig að hvatt sé til hæfilegrar 

áhættutöku, verðlaunað fyrir góða frammistöðu en haldið aftur af áhættusamri 

ákvarðanatöku (Lovísa A. Finnbjörnsdóttir, 2015). 

 

 

Mynd 2 Dæmi um umbunarform hvatakerfa 
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Frammistöðuhvatar og form umbunar til starfsmanna getur vissulega verið með 

ólíkum hætti, bæði fjárhagsleg og ófjárhagsleg, eins og sjá má á mynd 2 en hér verður 

ekki fjallað um ófjárhagslega hvata heldur aðeins teknir til umfjöllunar beinir fjárhagslegir 

hvatar, þ.e. greiðslur umfram föst starfskjör og hlutabréfatengdir hvatar.   

2.1 Viðbótargreiðslur í lífeyrissjóð 

Eitt form hvata eða umbunar eru viðbótargreiðslur í lífeyrissjóð, umfram lögbundið 

framlag, og hafa slíkar greiðslur tíðkast bæði hérlendis og erlendis. Sem dæmi kemur fram 

í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis (2010) að í viðskiptabönkunum þremur, 

Landsbankanum, Arion Banka og Íslandsbanka, hafi æðstu stjórnendum meðal annars 

verið umbunað með þessum hætti.  

Viðbótargreiðslur í lífeyrissjóð skapa starfsmanninum tekjur í framtíðinni, þ.e. þegar 

hann hefur náð þeim aldri að geta nýtt sér lífeyrisréttindi. Færa má fyrir því rök að þetta 

form umbunar sé starfsmanninum skattalega hagkvæmt en ekki er greiddur tekjuskattur 

af þeim launum sem lögð eru í lífeyrissjóð fyrir en að lífeyrisgreiðslum kemur. Þannig er 

skattgreiðslum frestað, jafnvel um áratugi, auk þess sem ekki eru greiddar 

fjármagnstekjur af þeirri ávöxtun sem viðkomandi lífeyrissjóður hefur myndað á 

tímabilinu (Gylfi Magnússon, 2003). 

2.2 Skammtímahvatakerfi (e. short term incentives, STI‘s) 

Skammtímahvatakerfi, einnig oft nefnd árleg hvatakerfi (e. annual incentives) hafa 

þann tilgang að umbuna stjórnendum fyrir að uppfylla skammtímamarkmið fyrirtækisins 

(Center on Executive Compensation, e.d.) en almennt hafa skammtímahvatakefi 

viðmiðunartímabil sem nemur einu fjárhagsári eða skemur (Ellig, 2011). Algengt er að 

skammtímahvatakerfi feli í sér kaupaukagreiðslu í formi reiðufjár eða það sem í daglegu 

tali eru gjarnan nefndar bónusgreiðslur. Greiðslan er ákveðin byggt á árangri 

starfsmannsins, teymis innan fyrirtækisins eða árangri fyrirtækisins í heild sinni. 

Árangurinn er miðaður við mælikvarða sem settir hafa verið og geta verið misjafnir, til að 

mynda tengdir tekjum, hagnaði eða arðsemi (Society for human resource management, 

2017). 

Skammtímahvatakerfi og kaupaukagreiðslur hafa hlotið ýmsa gagnrýni í gegnum árin. 

Við hönnun hvatakerfis eru kaupaukagreiðslur með skammtímamarkmið sá hvati sem er 
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hvað mest skammtímamiðaður (Duru, Iyengar, og Zampelli, 2012).  Sú hætta er til staðar 

að hvatakerfi sem taka mið af skammtímaárangri ýti undir áhættusækni og fjárfestingar 

sem þjóna frekar hagsmunum þeirra er njóta góðs af árangurstengingunni í stað þess að 

þjóna hagsmunum fyrirtækisins til lengri tíma (Ingvi Þ. Elliðason, 2012).  

2.3 Langtímahvatakerfi (e. long term incentives, LTI‘s) 

Langtímahvatar geta verið af ýmsu tagi en eins og áður hefur komið fram er algengt að 

þeir séu í formi kaupaukagreiðslna eða hlutabréfatengdra hvata. Við smíði 

langtímahvatakerfa er áhersla lögð á langtímamarkmið og reynt að tryggja að hagsmunir 

stjórnenda séu í takt við stefnu fyrirtækisins. Til þess að hvetja stjórnendur áfram í átt að 

réttum ákvörðunum eru hvatakerfin gjarnan tengd ávinnsluskilyrðum (e. vesting criteria). 

Sé skilyrðunum ekki mætt geta stjórnendur misst sína umbun, alla eða að hluta til. 

Skilyrðin geta til að mynda snúið að tekjum, EBITDA framlegð, hagnaði á hvern hlut, 

öðrum fjárhagslegum eða ófjárhagslegum mælikvörðum (Deloitte Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab, 2017).  Hér að neðan má finna umfjöllun um nokkur dæmi um 

hlutabréfatengd langtímahvatakerfi. Rétt er að nefna að ekki er um tæmandi yfirlit að 

ræða en fjallað er um nokkra algenga valmöguleika þegar kemur að hlutabréfatengdum 

langtímahvatakerfum. 

 

Pörunarbréf (e. matching shares) eru eitt form hvata til starfsmanna þar sem þeir eru 

hvattir til eignarhalds á bréfum í fyrirtækinu sem þeir starfa hjá (Smith & Williamson, 

2013). Starfsmaðurinn getur annað hvort átt hlutabréf fyrir eða keypt þau á markaðsvirði 

en vinnuveitandinn gefur honum loforð um fleiri hlutabréf, annað hvort ókeypis eða á 

afslætti, sem starfsmaðurinn getur nýtt sér eftir ákveðinn tíma, að því gefnu að hann hafi 

ekki selt sín eigin bréf og sé enn starfsmaður hjá félaginu (Deloitte Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab, 2017; Smith & Williamson, 2013).   

 

Kaupheimildir (e. share-based warrant) eru samningar sem fyrirtæki geta gert við 

starfsmenn sína og gefa þeim þannig heimild til að kaupa hlutabréf fyrirtækisins á 

ákveðnu verði á ákveðnum tíma en fyrirtækið gefur út ný hlutabréf til þess að standa við 

kaupheimildarsamninga (Morah, 2017). Líftími kaupheimilda er almennt lengri en 

kauprétta og því getur þetta fyrirkomulag hentað vel til langtímahvata. 
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Kaupréttir (e. share options) eru samningar þar sem fyrirtæki geta veitt starfsmönnum 

rétt til þess að kaupa útgefin hlutabréf félagsins í framtíðinni á verði sem ákveðið er 

fyrirfram (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017) en nokkuð algengt er 

að hvatar til stjórnenda felist í kaupréttum á hlutabréfum þess fyrirtækis sem þeir starfa 

fyrir. Samningurinn er bindandi fyrir útgefanda, þ.e. fyrirtækið, en stjórnandinn getur 

sjálfur valið hvort hann nýtir réttinn eða ekki á fyrirfram ákveðnum degi eða fyrir ákveðinn 

dag (M5, e.d.)  

 

Árangurstengd/skilyrt hlutabréf (e. Performance/Restricted stock unit) eru samningar þar 

sem starfsmanni eru veitt hlutabréf, endurgjaldslaust, sem ekki er hægt að nýta fyrr en 

ákveðnum skilyrðum er mætt, til dæmis fjárhagslegum markmiðum eða áframhaldandi 

störfum hjá fyrirtækinu í ákveðinn tíma (Deloitte Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab, 2017). Samningarnir eru almennt veittir í einingum (e. units) þar 

sem hver eining samsvarar virði eins hlutar af hlutabréfum félagsins. Uppgjör getur farið 

fram annað hvort með reiðufé, andvirði hlutafjár, eða með hlutafé sem samsvara veittum 

einingum  (Morgan Stanley, e.d.). 

 

 

Mynd 3 Kostir og gallar hvatakerfa 
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Ljóst er að kostir og gallar fylgja hvatakerfum, sama á hvaða formi umbunin er og hvort 

sem litið er til skammtíma- eða langtímakerfa. Á mynd 3 má sjá grófa samantekt á kostum 

og göllum annars vegar kaupaukagreiðslna og hins vegar hlutabréfatengdra hvata.  

Hugmyndafræðilega er kosturinn við kaupaukagreiðslukerfi sá að mikið gagnsæi er í 

kerfinu auk þess sem bein tengsl eru á milli árangurs og umbunar. Á móti kemur að 

auðvelt er að hafa áhrif á þá mælikvarða sem oft eru notaðir sem getur valdið óæskilegri 

hegðun, þ.e. með skammtímamarkmið að leiðarljósi í stað langtímahagsmuna 

fyrirtækisins.  

Tilgangur hlutabréfatengdra hlunninda er að mynda bein tengsl milli umbunar og 

verðmætasköpunar til lengri tíma og er kerfinu ætlað að sameina hagsmuni starfsmanna 

og hluthafa þannig að langtímamarkmið séu höfð að leiðarljósi. Á móti kemur að ekki ríkir 

eins mikið gagnsæi og við kaupaukagreiðslur þar sem óljóst er hver endanleg fjárhæð 

umbunar verður fyrir viðkomandi starfsmann auk þess sem ytri þættir geta haft áhrif á 

virði hlutabréfa, og þar með umbun, sem ekki eru undir árangri starfsmannsins eða 

fyrirtækisins komið. Líkt og með kaupaukagreiðslur geta stjórnendur einnig haft áhrif á 

virði hlutbréfatengdra hvata með því að velja og tímasetja rétt þær upplýsingar sem 

markaðinum eru veittar hverju sinni.  
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3 Upplýsingaskylda skráðra hlutafélaga  

Fyrirtækjum ber skylda til að veita og opinbera ákveðnar upplýsingar um sinn rekstur. 

Kröfur um upplýsingagjöf eru misjafnar á milli landa en almennt aukast kröfur um 

upplýsingagjöf eftir því sem fyrirtækin verða stærri og eins eftir að þau eru skráð á 

skipulagðan verðbréfamarkað.    

3.1 Íslensk lög um ársreikninga 

Lög um ársreikninga, nr. 3/2006, gilda um öll félög með takmarkaða eða ótakmarkaða 

ábyrgð félagsaðila, þar á meðal hlutafélög. Lögin gilda einnig um félög sem hafa skráð 

verðbréf sín á skipulagðan verðbréfamarkað í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins.  

Samkvæmt lögunum skulu félög sem uppfylla ákveðin skilyrði um stærð, mælt í veltu, 

heildareignum og meðalfjölda ársverka, að veita „upplýsingar um heildarlaun, þóknanir 

og ágóðahluta til núverandi og fyrrverandi stjórnenda félags vegna starfa í þágu þess“. 

Ekki kemur skýrt fram í lögunum hvort ætlast sé til þess að upplýsingarnar skuli sundurliða 

niður á einstaka stjórnendur eða launaliði.  

Um upplýsingaskyldu félaga sem hafa skráð einn eða fleiri flokka hlutabréfa á 

skipulegum verðbréfamarkaði er fjallað í 66. grein laganna. Fram kemur, meðal annars, 

að í skýrslu stjórnar skuli birta nákvæmar upplýsingar um helstu ákvæði í 

kaupréttarsamningum. Ekki eru frekari útskýringar á því hvað felist í helstu ákvæðum og 

beri þannig að upplýsa um. 

3.2 Reglur kauphallar  

Íslenska kauphöllin, Nasdaq OMX Iceland hf., hefur gefið út reglur fyrir útgefendur 

fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipa á skipulegum verðbréfamarkaði 

(Nadaq OMX Iceland hf., 2013). Reglunum er ætlað að tryggja að viðskipti á markaðinum 

séu sanngjörn, skipuleg og skilvirk.  

Í reglum kauphallarinnar er meðal annars fjallað um upplýsingaskyldu í tengslum við 

launakjör stjórnenda. Fram kemur að upplýsingar um laun einstaka stjórnarmanna og 

æðsta stjórnanda, þ.e. forstjóra eða framkvæmdastjóra, á undangengnu fjárhagsári skuli 

koma fram í ársreikningi félagsins, þar með talið hverskonar hlunnindi, skilyrtar greiðslur 

og óvenjulegir samningar, en sömu upplýsingar á að veita um aðra stjórnendur ákveðinna 

sviða sem skipta máli fyrir stjórnun og rekstur félagsins. Fyrir þá stjórnendur sem ekki 
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teljast til æðstu stjórnenda skal samkvæmt reglunum að lágmarki birta upplýsingar um 

heildargreiðslur og hlunnindi sem heildartölu fyrir stjórnendahópinn auk upplýsinga um 

fjölda stjórnenda í hópnum og skilgreiningar á því hverjir falla í hópinn. Líkt og í 

ársreikningalögum kemur ekki skýrt fram hvort sundurliða skuli upplýsingarnar niður á 

launaliði. Einnig kemur fram í reglum kauphallarinnar að birta skuli upplýsingar um 

hlutabréfatengd hvatakerfi, þ.e. ákvarðanir um innleiðingu hlutabréfatengdra hvatakerfa 

auk helstu skilmála og skilyrða kerfisins. Í reglunum er listað upp hvaða upplýsingar skuli 

að jafnaði koma fram í tilkynningum: 

 tegundir umbunar sem kerfin ná til;  

 hópar sem kerfin ná til;  

 tímaáætlun kerfisins;  

 heildarfjöldi hlutabréfa sem kerfið nær til;  

 markmið umbunarinnar og reglur um veitingu hennar;  

 tímabil fyrir nýtingu réttar;  

 samningsverð;  

 helstu skilmálar og skilyrði sem þarf að uppfylla; og  

 markaðsvirði hins hlutabréfatengda hvatakerfis, þar með talin lýsing á 
útreikningi á markaðsverði og helstu forsendur hans.  

(Nadaq OMX Iceland hf., 2013). 

 

Í reglum kauphallar (Nadaq OMX Iceland hf., 2013) kemur fram að skráð félög skuli beita 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eins og þeir hafa verið samþykktir af 

Evrópusambandinu. Í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IAS 24) kemur fram að birta 

skuli upplýsingar um allar greiðslur (e. compensation), þ.e. laun og hlunnindi til 

lykilstjórnenda, í heild og fyrir hvern af eftirfarandi liðum: 

 Skammtímahlunnindi (e. short-term employee benefits); 

 Eftirlaunahlunnindi (post-employment benefits); 

 Önnur langtímahlunnindi (e. other long term benefits); 

 Starfslokahlunnindi (e. termination benefits);  
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 Hlutabréfatengd hlunnindi (e. share-based payments). 

(European Commission, 2010) 

Það hvað fellur undir skammtímahlunnindi tekur einnig mið af alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum (IAS 19) þar sem hlunnindi (e. employee benefits) eru skilgreind 

með eftirfarandi hætti: 

 Laun og launatengd gjöld (e. wages, salaries and social security contributions); 

 Orlofsgreiðslur (e. paid annual leave and paid sick leave); 

 Hagnaðarhlutdeild og kaupaukagreiðslur (e. profit sharing and bonuses); 

 Ófjárhagsleg hlunnindi (e. non-monetary benefits) svo sem húsnæði, bifreið og 
heilbrigðisþjónusta 

(European Commission, 2009) 

Byggt á þeim upplýsingum sem fram koma í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum má ætla 

að félög séu ekki skyldug til þess að birta sérstaklega upplýsingar um einstaka liði sem 

tilheyra skammtímahlunnindum lykilstjórnenda heldur sé þeim heimilt að birta 

upplýsingar um skammtímahlunnindi í einni fjárhæð.  

3.3 Upplýsingaskylda á norðurlöndum 

Reglur um þau skilyrði sem gilda fyrir töku hlutabréfa til viðskipta og upplýsingaskyldu 

útgefanda hlutabréfa hafa að stórum hluta verið samræmdar milli kauphalla á 

Norðurlöndum þ.e. NASDAQ OMX Helsinki, NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX 

Copenhagen og NASDAQ OMX Iceland (Nasdaq OMX Iceland hf., 2013).  

Í reglum dönsku kaupkallarinnar fyrir útgefendur fjármálagerninga koma fram 

leiðbeiningar um það hvaða upplýsingar skuli birta um hlutabréfatengd hvatakerfi, 

sambærilegt við það sem lýst hefur verið í kafla hér að framan um reglur íslensku 

kauphallarinnar.  

Ekki er fjallað sérstaklega um upplýsingaskyldu varðandi laun stjórnarmanna og 

stjórnenda en fram kemur, líkt og í reglum íslensku kauphallarinnar, að félögin skuli beita 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum eins og þeir hafa verið samþykktir af 

Evrópusambandinu (Nasdaq Copenhagen, 2018). 
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3.4 Nýleg þróun í evrópsku regluverki 

Árið 2007 setti Evrópusambandið fram reglur um lágmarks réttindi og skyldur hluthafa, 

Shareholder Rights Directive 2007/36/EC. Reglurnar hafa síðan þá tekið breytingum og 

nú síðast í mars 2017 voru kynntar breytingar á reglunum, DIRECTIVE (EU) 2017/828, sem 

ætla má að muni hafa umtalsverð áhrif innan Evrópu með tilliti til hönnunar hvatakerfa 

og upplýsingagjafar.  

Í kjölfar alþjóðlegrar fjármálakrísu árið 2008 hafa margir vankantar á stjórnunarháttum 

verið ræddir, þar á meðal skammtímahvatar og ógagnsæi í launum og hvatakerfum 

stjórnenda. Að auki hefur komið í ljós að í mörgum tilfellum hafi hluthafar ýtt undir 

skammtímamiðaðar ákvarðanir stjórnenda (Lecocqassociate, 2017). Með breyttum 

reglum um réttindi og skyldur hluthafa verða skráð félög innan Evrópusambandsins 

skyldug til að setja upp með skiljanlegum hætti skýrslu um þóknanir (e. remuneration) til 

stjórnenda, sundurliðað á einstaka stjórnendur, með eftirfarandi upplýsingum: 

 Heildarþóknun sundurliðuð á mismunandi liði 

 Hlutfall fastra og breytilegra þóknana af heildarþóknun  

 Skýringar á því hvernig greidd þóknun er í samræmi við stefnu, þar með talið 
hvernig hún á að styðja við langtímaárangur fyrirtækisins 

 Upplýsingar um það hvernig árangur er metinn og mældur í tengslum við 
árangurstengdar greiðslur 

 Árleg þróun síðustu fimm ára í greiðslum til stjórnenda samanborið við þróun í 
árangri fyrirtækisins og greiðslum til annarra starfsmanna en stjórnenda 

 Fjöldi hlutabréfa / kauprétta sem veittir eru og skilyrði um árangur ef viðeigandi 

 Möguleikar til að endurheimta breytilega þóknun sem greidd hefur verið til 
stjórnenda 

 Upplýsingar um öll frávik frá reglunum og útskýringar á þeim tilvikum þar sem 
um sérstakar aðstæður er að ræða 

Í skýrslu hvers árs skal einnig fjalla um hvernig kosningar hluthafa um starfskjör 

stjórnenda hafa farið en samkvæmt breyttum reglum er aðeins heimilt að greiða þóknanir 

til stjórnenda sem lagðar hafa verið fram á hluthafafundi til kosningar. Aðildalönd 

Evrópusambandsins geta sjálf tekið ákvörðun um það hvort hluthafakosningarnar eru 

bindandi eða álitsgefandi. Skýrslur skulu vera aðgengilegar í vefútgáfu (e. online) tíu árum 

eftir útgáfu þeirra.  
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Breyttar reglur Evrópusambandsins eru í grófum dráttum í takt við þær reglur sem gilt 

hafa í Bretlandi síðan í Október 2013 (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 

2017). Samkvæmt greiningum Fjármálaráðgjafar Deloitte í Danmörku hafa bresku 

reglurnar haft þau áhrif að hvatakerfi hafa verið einfölduð og flest fyrirtæki nýta nú aðeins 

eitt skammtíma og eitt langtíma kerfi ólíkt því sem áður tíðkaðist hjá stærstu 

fyrirtækjunum í kauphöllinni í London sem mynda FTSE 100 vísitöluna. Ávinnslutími (e. 

vesting period) langtíma hvatakerfa hefur almennt lengst (Deloitte Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab, 2017). Hvað upplýsingagjöf varðar hefur sú breyting orðið í 

Bretlandi að sífellt algengara verður að markmið árangurstengdra greiðslna séu gefin upp 

en það var mjög óalgengt fyrir um þremur árum síðan. Einnig virðist þróunin vera í þá átt 

að árangurstengd viðmið eru meira sérsniðin en áður, sérstaklega í langtíma hvatakerfum, 

og fleiri fyrirtæki nota nú þrjú eða fleiri árangursviðmið í staðin fyrir eitt viðmið sem var 

algengt áður (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 

3.5 Mikilvægi upplýsingagjafar á hlutabréfamarkaði 

Þau sautján íslensku skráðu félög sem hér eru til skoðunar, hafa flest kosið að birta eins 

takmarkaðar og lítið sundurliðaðar upplýsingar um laun og hlunnindi stjórnenda og reglur 

leyfa. Þrátt fyrir misjafnlega ítarlega og í flestum tilfellum takmarkaða upplýsingagjöf 

íslensku félaganna er rétt að nefna að framsetning upplýsinganna er í öllum tilfellum 

innan þeirra skilyrða sem bæði íslensk lög og reglur kauphallar setja.   

Með þeirri auknu áherslu á gegnsæi og upplýsingagjöf í tengslum við laun og hvatakerfi 

stjórnenda sem nýlegar reglur Evrópusambandsins um réttindi og skyldur hluthafa fela í 

sér má draga þá ályktun að mikilvægi slíkrar upplýsingagjafar sé orðið nokkuð óumdeild. 

Breytingarnar munu án efa styrkja stöðu hluthafa í félögum innan Evrópusambandsins 

eða félögum sem skráð eru á markaði innan sambandsins. Að vissu leyti gegna hluthafar 

hlutverki eftirlitsaðila og ættu reglur um bætta upplýsingagjöf að gera þeim kleift að sinna 

betur aðhaldi með ákvörðunum stjórnenda og hvort þær séu til þess fallnar að styðja við 

langtíma hagsmuni félagsins (O‘Donnel, D. og McKenna, J., 2017). 
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4 Aðferðafræði  

Sú greining sem sett er fram hér snýr að launum og hvatakerfum stjórnenda íslenskra 

félaga sem skráð eru á hlutabréfamarkað. Höfundur starfar við Fjármálaráðgjöf Deloitte 

á Íslandi og er greiningin byggð á sambærilegri greiningu Fjármálaráðgjafar Deloitte í 

Danmörku sem hefur birt niðurstöður greiningar á launum og hvatakerfum stjórnenda í 

stærstu (e.large cap) skráðu félögunum á dönskum markaði.  

 

Greining tekur til eftirfarandi þátta:  

 Laun og hlunnindi æðsta stjórnanda 

 Laun og hlunnindi annarra stjórnenda 

 Grunnlaun stjórnenda 

 Lífeyrissjóðsgreiðslur 

 Kaupaukagreiðslur 

 Hlutabréfatengdur hvati 

 Greiðslur til stjórnar 

 

Líkt og sú greining sem gerð var á dönskum markaði byggir eftirfarandi greining alfarið 

á opinberum upplýsingum úr ársreikningum skráðra félaga, heimasíðum, 

starfskjarastefnum, fréttatilkynningum og öðrum viðeigandi upplýsingum. Greiningin nær 

yfir tímabilið 2013-2016 og þau íslensku félög sem skráð eru á markað í dag, alls sautján 

félög.  

Í ljósi smæðar íslensks markaðar, þ.e. takmörkuðum fjölda skráðra félaga, tekur 

greiningin tillit til allra stærðarflokka (e. small cap, mid cap, large cap) þrátt fyrir að danska 

greiningin hafi aðeins tekið mið af stærstu fyrirtækjunum þ.e. þeim fyrirtækjum sem falla 

í „large cap“ stærðarflokk. Þeim fyrirtækjum sem falla undir greininguna eru gerð betri 

skil í næsta kafla, Viðfangsefni greiningar. 

Niðurstöður greiningarinnar verða settar fram með myndrænum hætti og þar sem 

hægt er, með tilliti til framboðs gagna, bornar saman við niðurstöður fyrrnefndrar 

greiningar á dönskum markaði.  
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Rétt er að taka fram að greiningin er gerð í samstarfi við Fjármálaráðgjöf Deloitte í 

Danmörku sem hefur veitt höfundi fullan aðgang að sínum gögnum og aðferðafræði og 

samþykkt notkun á upplýsingum og niðurstöðum í tengslum við þetta lokaverkefni.   

Allar niðurstöður í fjárhæðum eru settar fram í íslenskum krónum (ISK) fyrir íslensku 

félögin og dönskum krónum (DKK) fyrir félög á dönskum markaði, óháð því í hvaða mynt 

þau gera upp. Fyrir þau íslensku félög sem gera upp í annarri mynt eru fjárhæðir 

umreiknaðar miðað við meðalgengi hvers árs samkvæmt upplýsingum Seðlabanka Íslands 

(Seðlabanki Íslands, e.d.)  

Á sama hátt og gert hefur verið í greiningu dönsku fjármálaráðgjafarinnar er aðeins 

unnið út frá þeim félögum sem birtu fullnægjandi upplýsingar í hverju tilfelli fyrir sig. 

Þannig eru til að mynda aðeins birtar upplýsingar fyrir þau félög sem gáfu fullnægjandi 

upplýsingar öll ár á tímabilinu 2013-2016 í þeim greiningum sem sýna þróun yfir tíma. 
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5 Viðfangsefni greiningar 

5.1 Íslensk skáð hlutafélög 

Þegar þessi greining er unnin eru sautján íslensk fyrirtæki skráð á hlutabréfamarkað 

Nasdaq OMX Nordic, þar af sextán á íslenskan markað, Nasdaq OMX Iceland.  

Tafla 1 Íslensk skráð félög 

 

(Nasdaq OMX Nordic, e.d.) 

 

Öll félögin eru skráð í íslenskum krónum að undanskildu Össur hf. sem skráð er í 

dönskum krónum (DKK). Össur hafði frá árinu 2009 haft tvíhliða skráningu á mörkuðum 

en frá því í desember 2017 er félagið aðeins skráð í kauphöll Nadaq í Danmörku (Helgi V. 

Júlíusson, 2017). Upplýsingar um skráð félög, sem sjá má í töflu 1 hér að ofan, byggja á 

heimasíðu kauphallar, Nasdaq OMX Nordic, auk upplýsinga úr fréttatilkynningum um 

skráningu viðkomandi hlutafélaga á markað.  

5.2 Framboð opinberra gagna 

Töluverður munur er á milli félaga hvað varðar framsetningu og hversu nákvæmar eða 

sundurliðaðar þær upplýsingar eru sem birtar eru varðandi laun og hlunnindi stjórnenda 

og stjórnar. Í töflu 2 má sjá samantekt á framboði slíkra upplýsinga í ársreikningum 

Félag Gjaldmiðill Skrán.ár

1 Eik Fasteignafélag EIK ISK 2015

2 Eimskipafélag Íslands EIM ISK 2012

3 Fjarskipti VOICE ISK 2012

4 Hagar HAGA ISK 2011

5 HB Grandi GRND ISK 2014

6 Icelandair Group ICEAIR ISK 2006

7 Marel MARL ISK 1991

8 N1 N1 ISK 2013

9 Nýherji NYHR ISK 2015

10 Reginn REGINN ISK 2012

11 Reitir fasteignafélag REITIR ISK 2015

12 Síminn SIMINN ISK 2015

13 Sjóvá-Almennar tryggingar SJOVA ISK 2014

14 Skeljungur SKEL ISK 2016

15 Tryggingamiðstöðin TM ISK 2013

16 Vátryggingafélag Íslands VIS ISK 2013

17 Össur OSSR DKK 1999
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íslenskra félaga sem skráð eru á skipulegan hlutabréfamarkað. Í töflunni merkir „x“ að 

félagið hafi gefið upplýsingar um viðkomandi lið. Þau félög þar sem hvorki hefur verið 

merkt við grunnlaun né lífeyrissjóðsgreiðslur hafa kosið að setja fram upplýsingar um öll 

laun og hlunnindi til stjórnenda í einni samtölu.  

Tafla 2 Upplýsingar um laun og hlunnindi stjórnenda 2016 

 

Heimild: Ársreikningar félaganna (17) fyrir árið 2016 

 

Aðeins tvö félög af sautján veita upplýsingar um grunnlaun stjórnenda, Eimskipafélag 

Íslands og Össur. Aðeins tvö félög, Marel og Össur, veita upplýsingar um 

kaupaukagreiðslur til stjórnenda en hjá öðrum félögum má gera ráð fyrir að greiddur 

kaupauki, sé hann til staðar, sé hluti af þeirri samtölu sem sett er fram sem laun og 

hlunnindi en í  starfskjarastefnum allra félaga kemur fram heimild fyrir árangurstengdum 

kaupaukagreiðslum til stjórnenda. Ekki koma fram frekar upplýsingar um útfærslu eða 

árangursmarkmið kaupaukakerfa hvorki í starfskjarastefnum, ársreikningum eða 

ársskýrslum félaganna. 

Öll félögin uppfylla kröfu um upplýsingar um laun og hlunnindi æðsta stjórnanda, 

forstjóra, en ekkert félaganna hefur kosið að gefa upp upplýsingar um þóknanir til 

fjármálastjóra öðruvísi en sem hluta af samtölu launa og hlunninda annarra 

lykilstjórnenda.  

Félag

Grunn- 

laun

Lífeyrissj.- 

greiðslur

Laun og 

hlunnindi

Kaupauka- 

greiðslur

Hlutabr.t. 

greiðsla

Forstjóri 

(CEO)

Fjárm.stj. 

(CFO)

Aðrir 

stjórn.

Kaup- 

réttir

Eik Fasteignafélag x x x x

Eimskipafélag Íslands x x x x

Fjarskipti x x x

Hagar x x x x

HB Grandi x x x

Icelandair Group x x x

Marel x x x x x x x

N1 x x x

Nýherji x x x x x

Reginn x x x x

Reitir fasteignafélag x x x

Síminn x x x   x* x

Sjóvá-Almennar tryggingar x x x x

Skeljungur x x x x x

Tryggingamiðstöðin x x x x

Vátryggingafélag Íslands x x x x

Össur x x x x x x x x

Fjöldi 2 11 17 2 2 17 0 17 5

*Ekki sundurliðun á framlagi í lífeyrissjóð hjá öðrum stjórnendum
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Í ljósi misjafnlega ítarlegra upplýsinga í ársreikningum félaganna var ekki í öllum 

tilfellum hægt að greina og birta þær upplýsingar sem lagt var upp með í upphafi þessa 

verkefnis. Í framsetningu á niðurstöðum greininga er því tekið fram í hverju tilfelli hversu 

mörg félög gáfu fullnægjandi upplýsingar fyrir viðkomandi greiningu. 

5.2.1 Eik fasteignafélag hf.  

Í skýringum með ársreikningum Eikar fasteignafélags eru settar fram upplýsingar um laun 

og hlunnindi stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa 

auk upplýsinga um mótframlag í lífeyrissjóð, annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar 

samtala fjögurra framkvæmdastjóra (Eik fasteignafélag hf., 2015, 2016a, 2017). Ekki liggja 

fyrir upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra félagsins. Í ársreikningum kemur 

einnig fram að hvorki hafi verið gefin út breytanleg lán né veittir hlutabréfakaupréttir. 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann.  

Í starfskjarastefnu félagsins koma fram upplýsingar um heimild stjórnar til þess að 

umbuna starfsfólki vegna sérstakra aðstæðna eða árangurs. Sú viðbótarumbun á að taka 

mið af frammistöðu, ábyrgð og mikilvægum áföngum í rekstri og starfsemi félagsins. 

Einnig kemur fram að árangurstengd launagreiðsla má að hámarki nema 10% af 

heildarlaunum starfsmannsins á ársgrundvelli (Eik fasteignafélag hf., 2016b). 

5.2.2 Eimskipafélag Íslands hf.  

Samkvæmt upplýsingum úr ársreikningum fá stjórnendur Eimskipafélagsins greidd 

grunnlaun auk kaupaukagreiðslna (reiðufé), greiðslur í lífeyrissjóð og greiðslur vegna 

kostnaðar við ökutæki og ferðalög. Í skýringum ársreikninga (Eimskipafélag Íslands hf., 

2015, 2016, 2017) eru settar fram sundurliðanir á launum stjórnenda. Sett eru fram 

grunnlaun og samtala annarra hlunninda, annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar 

samtala fimm lykilstarfsmanna, þar á meðal fjármálastjóra. Ekki liggja því fyrir upplýsingar 

um laun og hlunnindi fjármálastjóra félagsins. Í ársreikningum kemur einnig fram að 

hvorki hafi verið gefin út breytanleg lán né veittir hlutabréfakaupréttir.  

Greiðslur til stjórnarmanna eru settar fram í einni fjárhæð, sundurliðaðar niður á hvern 

stjórnarmann.  
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Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram heimild stjórnar til þess að greiða forstjóra, 

framkvæmdastjórum og öðrum lykilstarfsmönnum kaupauka, annað hvort í formi 

reiðufjár og/eða hlutabréfatengdra hlunninda á grundvelli kaupaukakerfis sem samþykkt 

hefur verið af stjórn að fengnu áliti starfskjaranefndar. Kaupaukar eiga að taka mið af 

frammistöðu viðkomandi starfsmanna, afkomu félagsins eða mikilvægum áföngum í 

rekstri og starfsemi félagsins (Eimskipafélag Íslands hf., 2018). 

5.2.3 Fjarskipti hf.  

Í skýringum ársreikninga Fjarskipta eru settar fram upplýsingar um laun og hlunnindi 

stjórnenda. Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa, annars vegar 

fyrir forstjóra og hins vegar samtala fjögurra framkvæmdastjóra (Fjarskipti hf., 2015, 

2016a, 2017). Ekki liggja fyrir upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra félagsins. Í 

ársreikningum kemur einnig fram að hvorki hafi verið gefin út breytanleg lán né veittir 

hlutabréfakaupréttir. 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann.   

Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram heimild forstjóra til þess að leggja fram tillögu 

fyrir stjórn um umbun til æðstu stjórnenda umfram grunnlaun. Umbunin getur verið í 

formi árangurstengdra greiðslna, afhendingar hluta, hlutabréfa, kauprétta, forkaupsrétta, 

greiðslna  sem  tengdar  eru  hlutabréfum  félagsins eða verðþróun þeirra, 

lífeyrissamninga eða starfslokasamninga. Við  ákvörðunartöku um það hvort veita eigi 

æðstu stjórnendum umbun á samkvæmt starfskjarastefnu að taka mið af stöðu, ábyrgð, 

frammistöðu og framtíðarmöguleikum viðkomandi stjórnanda (Fjarskipti hf., 2016b). 

5.2.4 Hagar hf.  

Í skýringum með ársreikningum Haga eru settar fram upplýsingar um laun og hlunnindi 

stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa og  upplýsingar 

um mótframlag í lífeyrissjóð, annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar samtala fimm 

lykilstjórnenda (Hagar hf., 2015, 2016, 2017a). Ekki liggja fyrir upplýsingar um laun og 

hlunnindi fjármálastjóra félagsins. Í ársreikningum kemur einnig fram að hvorki hafi verið 

gefin út breytanleg lán né veittir hlutabréfakaupréttir. 
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Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann.  

Í starfskjarastefnu félagsins koma fram upplýsingar um heimild til þess að umbuna 

æðstu stjórnendum með árangurstengdum greiðslum, lífeyrissamningum eða 

starfslokasamningum. Við ákvörðunartöku um veitingu umbunar á að taka mið af stöðu, 

ábyrgð, frammistöðu og framtíðarmöguleikum viðkomandi stjórnanda innan félagsins. Að 

auki skal umbun taka mið af afkomu félagsins (Hagar hf., 2017b). 

5.2.5 HB Grandi hf. 

Í skýringum með ársreikningum HB Granda eru settar fram upplýsingar um laun og 

hlunnindi stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa, 

annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar samtala sjö lykilstjórnenda (HB Grandi hf., 2015, 

2016, 2017a). Ekki liggja fyrir upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra félagsins. Í 

ársreikningum kemur einnig fram að hvorki hafi verið gefin út breytanleg lán né veittir 

hlutabréfakaupréttir. 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann.  

Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram að starfskjaranefnd er heimilt að leggja fram 

tillögu fyrir stjórn um að umbuna lykilstarfsmönnum til viðbótar við föst grunnlaun. 

Umbunin getur verið í formi afhendingar hluta, árangurstengdra greiðslna, hlutabréfa, 

kauprétta, forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum eða 

þróun á verði hlutabréfa í félaginu, lífeyrissamninga og starfslokasamninga. Við ákvörðun 

um hvort eigi að veita lykilstarfsmönnum umbun umfram umsamin grunnlaun skal taka 

mið af frammistöðu, stöðu, ábyrgð og framtíðarmöguleikum viðkomandi starfsmanns 

innan félagsins (HB Grandi hf., 2017b). 

5.2.6 Icelandair Group hf.  

Í skýringum með ársreikningum Icelandair Group eru settar fram upplýsingar um laun og 

hlunnindi stjórnenda. Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa, 

annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar samtala átta lykilstjórnenda (Icelandair Group 

hf., 2015, 2016, 2017). Ekki liggja fyrir upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra 
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félagsins. Í ársreikningum kemur einnig fram að hvorki hafi verið gefin út breytanleg lán 

né veittir hlutabréfakaupréttir. 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann.  

Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram að heimilt er að greiða kaupauka til æðstu 

stjórnenda félagsins á grundvelli áætlana sem ákveðnar eru af stjórn félagsins. Kaupaukar 

geta verið í formi kaupaukagreiðslna (reiðufjár) eða hlutafjár og eiga þeir að taka mið af 

frammistöðu starfsmanna, afkomu félagsins og mikilvægum áföngum í rekstri og 

starfsemi félagsins, þ.á.m. hvort settum markmiðum er náð. Samkvæmt starfskjarastefnu 

eiga að vera takmörk á breytilegum kaupaukum sem eiga að tengjast fyrirfram ákveðnum 

og mælanlegum árangursviðmiðum þar sem hagsmunir félagsins til lengri tíma eru hafðir  

að leiðarljósi (Icelandair Group hf., e.d.). 

5.2.7 Marel hf. 

Í skýringum með ársreikningum Marel eru settar fram upplýsingar um laun og hlunnindi 

stjórnenda. Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa, auk upplýsinga 

um greiðslur í lífeyrissjóð, hlutabréfatengdar greiðslur (e. share based benefits) og 

hvatagreiðslur (e. incentive payments) (Marel hf., 2015, 2016, 2017a). Sundurliðunin er 

sett fram annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar samtala tíu lykilstarfsmanna, þar á 

meðal fjármálastjóra. Ekki liggja því fyrir upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra 

félagsins.  

Greiðslum til stjórnarmanna er skipt upp í stjórnarlaun og lífeyrissjóðsgreiðslur, 

sundurliðað niður á hvern stjórnarmann. 

Í ársreikningum kemur einnig fram kaupréttareign stjórnenda og hversu marga hluti 

þeir hafa keypt á árinu byggt á kaupréttum. Líkt og með aðrar upplýsingar eru upplýsingar 

gefnar upp fyrir forstjóra, samtala fyrir aðra lykilstjórnendur og upplýsingar um stjórn 

sundurliðaðar niður á hvern stjórnarmann. Samkvæmt skýringum ársreiknings eru 

hlutabréfatengd hvatakerfi virk hjá félaginu þar sem starfsmönnum er umbunað með 

kaupréttum en kaupréttir eru veittir til stjórnenda (e.directors) og valinna starfsmanna. 

Virði (e. fair value) veittra kauprétta er metið með Black-Scholes. Fram kemur að 

nýtingarverð (e. exercise price) á kaupréttum sem veittir voru í júní 2012, desember 2014, 

ágúst 2015 og maí 2016 var í öllum tilfellum hærra en markaðsvirði hlutabréfa á þeim 
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tíma sem kauprétturinn var veittur (Marel hf., 2017a). Kaupréttum sem veittir eru til 

starfsmanna Marel fylgja ákveðin skilyrði. Þær upplýsingar sem hér fylgja á eftir byggja á 

fréttatilkynningum um veitta kauprétti í maí 2016: 

 Áætlað framtíðarvirði kauprétta skal við dagsetningu kaupanna að hámarki 

jafngilda 20% af árslaunum.  

 Kaupverð kaupréttanna hækkar árlega um 2% (hurdle rate). Kaupverðið skal 

aðlagað fyrir arðgreiðslum sem greiddar eru eftir að kaupréttur er veittur.  

 Kaupréttirnir eru til langs tíma og veittir í skrefum. Fyrsti ávinnslutími (e. 

vesting time) eru þrjú ár en 60% eru nýtanleg að þremur árum liðnum. Næstu 

20% eru nýtanleg að fjórum árum liðnum og síðustu 20% að fimm árum liðnum. 

 Kaupréttarhafi verður að halda eftir hlutabréfum að virði sem samsvarar um 

það bil 45% af brúttó hagnaði kauprétta, fyrir skatta og viðskiptakostnað (e. 

brokerage fees), þar til ráðningartíma hans hjá félaginu lýkur.  

(GlobeNewswire, 2016a, 2016b). 

Í starfskjarastefnu félagsins koma fram upplýsingar um hvatagreiðslur til stjórnenda en 

skilyrði fyrir greiðslunum er að fyrirfram skilgreind fjárhagsleg og ófjárhagsleg markmið 

sem samþykkt eru af stjórn félagsins náist. Skammtímahvatagreiðslur til forstjóra 

félagsins nema 50% af árlegum grunnlaunum náist sett markmið og geta hæst numið 70%  

af árlegum grunnlaunum hans. Skammtímahvatagreiðslur til annarra meðlima 

framkvæmdastjórnar geta numið allt að 45% af árlegum grunnlaunum að settum 

markmiðum náðum en skulu ekki fara yfir 60% af árlegum grunnlaunum (Marel hf., 

2017b). 

5.2.8 N1 hf.  

Í skýringum með ársreikningum N1 eru settar fram upplýsingar um laun og hlunnindi 

stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa, annars vegar 

fyrir forstjóra og hins vegar samtala fjögurra lykilstjórnenda (N1 hf., 2015, 2016, 2017). 

Ekki liggja fyrir upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra félagsins. Í ársreikningum 
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kemur einnig fram að hvorki hafi verið gefin út breytanleg lán né veittir 

hlutabréfakaupréttir. 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann.  

Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram að félaginu getur veitt greiðslur umfram 

umsamin starfskjör og eiga þær að endurspegla frammistöðu í verkefnum, einstökum 

deildum eða félaginu í heild sinni. Við ákvörðun um greiðslur skal sérstaklega taka mið af 

heildarárangri félagsins, raunverulegum vexti þess og fjárhagslegum ávinningi til lengri 

tíma. Félagið getur kosið að greiða aukagreiðslur með hlutabréfum í félaginu sjálfu (N1 

hf., 2018b). 

5.2.9 Nýherji hf. 

Í skýringum með ársreikningum Nýherja  eru settar fram upplýsingar um laun og hlunnindi 

stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa og  upplýsingar 

um mótframlag í lífeyrissjóð, annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar samtala níu 

lykilstjórnenda (Nýherji hf., 2015, 2016a, 2017a). Ekki liggja fyrir upplýsingar um laun og 

hlunnindi fjármálastjóra félagsins.  

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann. 

Í ársreikningi 2016 koma einnig fram upplýsingar um að kaupréttaráætlun, sem nær til 

allra fastra starfsmanna félagsins og dótturfélaga þess, hafi verið samþykkt á aðalfundi í 

mars 2016. Ekki eru settar fram sérstaklega upplýsingar fyrir stjórnendur félagsins. Virði 

(e. fair value) veittra kauprétta er metið með Black-Scholes aðferð.  (Nýherji hf., 2017a). 

Helstu skilyrði kaupréttaráætlunar eru eftirfarandi: 

 Ávinnsla kaupréttar er bundin því að kaupréttarhafi starfi fyrir félagið og/eða 

dótturfélög þess. Réttur fellur niður við starfslok.  

 Kaupréttur hvers kaupréttarhafa ávinnst í þremur áföngum yfir þriggja ára 

tímabil frá því að kaupréttarsamningur er gerður.  

 Hver starfsmaður getur að hámarki keypt hluti að verðmæti 600 þúsund krónur 

á ári og að lágmarki 10 þúsund krónur á ári. 
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 Kaupréttarhafi skuldbindur sig til að eiga þá hluti sem hann kaupir í að minnsta 

kosti tvö ár. 

(Nýherji hf., 2016b)  

Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram að heimilt er að veita stjórnendum og 

starfsmönnum aukagreiðslur, fríðindi eða umbun í öðru formi. Greiðsla kaupauka getur 

tengst árangri samstæðunnar í heild, beinum árangri einstaka stjórnanda eða 

starfsmanns eða árangri þeirrar deildar sem hann tilheyrir. Greiðsla kaupauka skal byggja 

á fyrirfram ákveðnum árangurs- og frammistöðuviðmiðum (Nýherji hf., 2017b). 

5.2.10 Reginn hf. 

Í skýringum með ársreikningum Regins eru settar fram upplýsingar um laun og hlunnindi 

stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa og upplýsingar 

um mótframlag í lífeyrissjóð, annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar samtala fjögurra 

framkvæmdastjóra (Reginn hf., 2015, 2016, 2017a). Ekki liggja fyrir upplýsingar um laun 

og hlunnindi fjármálastjóra félagsins. Í ársreikningum kemur einnig fram að hvorki hafi 

verið gefin út breytanleg lán né veittir hlutabréfakaupréttir. 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann. 

Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram að stjórn félagsins er heimilt að greiða 

starfsmönnum, stjórnendum og forstjóra árangurstengdar greiðslur á grundvelli 

kaupaukakerfis sem stjórn hefur samþykkt að fengnu áliti starfskjaranefndar. Samkvæmt 

stefnunni er átt við greiðslur og hlunnindi, sérstakar lífeyrisgreiðslur og kauprétti, vegna 

jákvæðs árangurs félagsins í heild eða afmarkaðra verkefna þess, sem ekki eru þáttur í 

föstum kjörum. Ekki er fyrirfram ljóst hver endanleg fjárhæð eða umfang greiðslu verður 

(Reginn hf., 2017b). Í ársreikningi 2016 kemur fram að stjórn hafi samþykkt hvatakerfi 

sem gildir fyrir æðstu stjórnendur félagsins. Fram kemur að ávinningur lykilstjórnenda 

getur að mestu orðið ígildi þriggja mánaða launa.  

5.2.11 Reitir fasteignafélag hf.  

Í skýringum með ársreikningum Reita eru settar fram upplýsingar um laun og hlunnindi 

stjórnenda.  Sett er fram samtala launa, hlunninda og mótframlags í lífeyrissjóð án frekari 

útskýringa, annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar samtala fimm lykilstjórnenda (Reitir 
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hf., 2015, 2016, 2017). Ekki liggja fyrir upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra 

félagsins. Í ársreikningum kemur einnig fram að hvorki hafi verið gefin út breytanleg lán 

né veittir hlutabréfakaupréttir. 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann.  

Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram að forstjóri hefur heimild til þess að umbuna 

föstu starfsfólki til viðbótar umsömdum launum vegna sérstaks árangurs eða aðstæðna. 

Umbun starfsmanns á að taka mið af frammistöðu, ábyrgð og framtíðarmöguleikum 

innan félagsins og byggja á því að ákveðnum rekstrarlegum og persónubundnum 

markmiðum hafi verið náð á undangengnu rekstrarári (Reitir fasteignafélag hf., 2018). 

5.2.12 Síminn hf.  

Í skýringum með ársreikningum Símans eru settar fram upplýsingar um laun og hlunnindi 

stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa og upplýsingar 

um mótframlag í lífeyrissjóð, annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar samtala sex 

framkvæmdastjóra (Síminn hf., 2016, 2017a; Skipti hf., 2015). Ekki liggja fyrir upplýsingar 

um laun og hlunnindi fjármálastjóra félagsins. 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann. 

Í ársreikningi 2016 koma fram upplýsingar um að félagið hafi boðið öllum 

starfsmönnum sínum kaupréttarsamninga. Gangvirði kauprétta er metið með Black-

Scholes aðferð. Samningar voru fyrst gerðir árið 2015 og aftur á árinu 2016 þegar gerðir 

voru samningar við nýja starfsmenn (Síminn hf., 2017a). Settar eru fram upplýsingar um 

fjölda hluta og kaupréttargengi en ekki eru settar fram sérstaklega upplýsingar um 

kauprétti einstaka stjórnenda. 

 

Helstu skilyrði kaupréttaráætlunar Símans eru eftirfarandi: 

 Kaupréttur hvers kaupréttarhafa ávinnst í fimm áföngum frá gerð samnings.  

 Hver starfsmaður getur að hámarki keypt hluti fyrir 600.000 kr. á ári miðað við 
skilgreint kaupverð.  
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 Ávinnsla kaupréttar er bundin því að starfsmaður starfi fyrir Símann eða 
dótturfélög. Ónýttur kaupréttur fellur niður við starfslok.  

 Kaupréttarhafi skuldbindur sig til að eiga keypta hluti í að minnsta kosti tvö ár. 

(Síminn hf., 2015). 

Í starfskjarastefnu félagsins koma fram upplýsingar um heimild forstjóra til þess að 

leggja fram tillögu fyrir stjórn og starfskjaranefnd um umbun til æðstu stjórnenda umfram 

grunnlaun í formi árangurstengdra greiðslna eða annars konar umbunar sem tengd er 

þróun á verði hlutabréfa félagsins. Veiting umbunar á að styðja við rekstrar- og 

árangurstengd markmið félagsins til lengri tíma. Við ákvörðun um veitingu umbunar skal 

taka mið af stöðu, ábyrgð, frammistöðu og framtíðarmöguleikum viðkomandi stjórnanda 

(Síminn hf., 2017b). 

5.2.13 Sjóvá-Almennar tryggingar hf.  

Í skýringum með ársreikningum Sjóvár eru settar fram upplýsingar um laun og hlunnindi 

stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa og  upplýsingar 

um mótframlag í lífeyrissjóð, annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar samtala sex 

framkvæmdastjóra (Sjóvá-Almennar tryggingar hf., 2015, 2016, 2017). Ekki liggja fyrir 

upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra félagsins. Í ársreikningum kemur einnig 

fram að hvorki hafi verið gefin út breytanleg lán né veittir hlutabréfakaupréttir. 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann. 

Samkvæmt starfskjarastefnu félagsins hefur stjórn félagsins heimild til þess að greiða 

árangurgreiðslur til starfmanna og stjórnenda á grundvelli samþykkts kaupaukakerfis og 

að fengnu áliti starfskjaranefndar. Kaupaukar eru skilgreindir sem greiðslur og hlunnindi, 

sérstakar lífeyrisgreiðslur og kauprétti sem ekki eru þáttur í föstum kjörum starfsmanns 

en skilgreind með tilliti til árangurs. Fram kemur að einungis sé um heimild að ræða en 

ekki skyldu félagsins til að greiða kaupauka (Sjóvá-Almennar tryggingar hf., 2018). 

5.2.14 Skeljungur hf.  

Í skýringum með ársreikningum Skeljungs eru settar fram upplýsingar um laun og 

hlunnindi stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari útskýringa og 

upplýsingar um mótframlag í lífeyrissjóð, annars vegar fyrir forstjóra og hins vegar 
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samtala sex framkvæmdastjóra (Skeljungur hf., 2015, 2016, 2017a). Ekki liggja fyrir 

upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra félagsins.  

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann. 

Í ársreikningi  koma einnig fram upplýsingar um kauprétti sem veittir voru árið 2014 til 

forstjóra og fjármálastjóra dótturfélagsins Magn í Færeyjum. Settar eru fram upplýsingar 

um lykilskilmála og skilyrði vegna kaupréttarins. Gangvirði kaupréttarsamninga er metið 

með Black-Scholes aðferð (Skeljungur hf. 2017a). Helstu skilyrði kaupréttaráætlunar 

Skeljungs eru eftirfarandi: 

 Samningbundinn líftími kaupréttarins eru 3 ár. 

 Kaupréttur getur verið nýttur í lok tveggja fyrirfram ákveðinna tímabila. Fyrra 

tímabilinu líkur þremur árum eftir að kaupréttur er veittur en á þeim tíma er 

kaupréttarhöfum heimilt að nýta rétt sinn til kaupa á 97% af heildarfjölda þeirra 

hluta sem fylgja kaupréttinum. Í lok fyrra tímabils hefst seinna tímabilið og varir 

það fram að þeim degi sem ráðningarsamningi við starfsmanninn er sagt upp 

og hann lýkur störfum fyrir samstæðuna, að þeim degi meðtöldum. 

Starfsmanni er aðeins heimilt að nýta rétt sinn til kaupa á 3% af heildarfjölda 

kaupréttarhluta á seinna tímabili að því gefnu að hann hafi áður nýtt rétt sinn 

á fyrra tímabili.  

  Kaupréttur er bundinn því að starfsmaður starfi fyrir samstæðu Skeljungs. 

Ónýttur kaupréttur fellur niður við starfslok.  

(Skeljungur, 2016b) 

 

Fyrra skilgreinda tímabili kaupréttarsamninga sem veittir voru árið 2014 lauk í desember 

2017. Samkvæmt fréttatilkynningum til kauphallar nýttu báðir kaupréttarhafa rétt sinn til 

kaupa á 97% af heildarfjölda veittra kauprétta (Nasdaq OMX Nordic 2017, 2017b).  

Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram heimild til þess að veita æðstu stjórnendum 

kaupauka í formi reiðufjár á grundvelli áætlana sem ákveðnar eru af stjórn félagsins. 

Kaupaukar eiga að taka mið af frammistöðu starfsmanns, afkomu félagsins eða 
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mikilvægra áfanga í rekstri og starfsemi félagsins. Útfært hefur verið kaupaukakerfi fyrir 

forstjóra og framkvæmdastjóra Skeljungs sem gildir árin 2015-2018 og er kerfið tvískipt; 

a) Raunhagnaðarbónus sem er ákveðið hlutfall af raunhagnaði Skeljungs umfram 

þau viðmið sem stjórn ákveður. 

b) Frammistöðubónus sem ræðst annars vegar af árangri við framkvæmd á stefnu 

Skeljungs og hins vegar af árangri og frammistöðu starfsmanns. 

(Skeljungur hf., 2017b). 

5.2.15 Tryggingamiðstöðin hf.  

Í skýringum með ársreikningum Tryggingamiðstöðvarinnar eru settar fram upplýsingar 

um laun og hlunnindi stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari 

útskýringa og upplýsingar um mótframlag í lífeyrissjóð, annars vegar fyrir forstjóra og hins 

vegar samtala sex framkvæmdastjóra (Tryggingamiðstöðin hf., 2015, 2016a, 2017). Ekki 

liggja fyrir upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra félagsins. Í ársreikningum 

kemur einnig fram að hvorki hafi verið gefin út breytanleg lán né veittir 

hlutabréfakaupréttir. 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann. 

Í starfskjarastefnu félagsins koma fram upplýsingar um kaupaukakerfi sem byggir á 

tengingu við afkomu, arðsemi og árangur félagsins í heild og einstakra sviða þess. Fram 

kemur að kerfið feli einungis í sér heimild, en ekki skyldu félagsins til þess að greiða 

kaupauka (Tryggingamiðstöðin hf., 2016b). 

5.2.16 Vátryggingafélag Íslands hf. 

Í skýringum með ársreikningum Vátryggingafélags Íslands eru settar fram upplýsingar um 

laun og hlunnindi stjórnenda.  Sett er fram samtala launa og hlunninda án frekari 

útskýringa og upplýsingar um mótframlag í lífeyrissjóð, annars vegar fyrir forstjóra og hins 

vegar samtala sjö framkvæmdastjóra og forstöðumanna (Vátryggingafélag Íslands hf., 

2015, 2016, 2017a). Ekki liggja fyrir upplýsingar um laun og hlunnindi fjármálastjóra 

félagsins. Í ársreikningum kemur einnig fram að hvorki hafi verið gefin út breytanleg lán 

né veittir hlutabréfakaupréttir. Í starfskjarastefnu kemur fram að ekki er heimilt að veita 

hlunnindi í formi afhendingar á hlutum, kaup- og söluréttum, forkaupsréttum eða annars 
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konar greiðslum sem tengjast hlutabréfum í félaginu eða framtíðarverðmæti slíkra hluta 

(Vátryggingafélag Íslands hf., 2017b). 

Laun og hlunnindi stjórnarmanna eru sett fram með sambærilegum hætti, sundurliðuð 

niður á hvern stjórnarmann. 

Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram að á grundvelli kaupaukakerfis hefur stjórn  

heimild til þess að greiða árangurstengda kaupauka til starfsmanna og stjórnenda að 

fengnu áliti frá starfskjaranefnd. Kaupauki er skilgreindur sem greiðslur, hlunnindi til 

starfsmanns, sérstakar lífeyrisgreiðslur eða kaupréttir. Kaupaukar eru ekki þáttur í föstum 

kjörum starfsmanna heldur skilgreindir með tilliti til árangurs og þannig liggur endanleg 

fjárhæð eða umfang greiðslu ekki fyrir fyrirfram (Vátryggingafélag Íslands hf., 2017b). 

5.2.17 Össur hf.  

Í skýringum með ársreikningum Össurs eru settar fram upplýsingar um grunnlaun, 

lífeyrissjóðsgreiðslur, kaupaukagreiðslur (e. cash based incentive), hlutabréfatengdar 

greiðslur (e. Share based incentive) og önnur hlunnindi sem ekki eru útskýrð frekar (Össur 

hf., 2015, 2016, 2017a). Sundurliðunin er sett fram annars vegar fyrir forstjóra og hins 

vegar samtala 6 lykilstarfsmanna. Ekki liggja fyrir upplýsingar um laun og hlunnindi 

fjármálastjóra félagsins. Greiðslur til stjórnarmanna eru settar fram í einni fjárhæð, 

sundurliðaðar niður á hvern stjórnarmann. 

Í ársreikningi koma einnig fram upplýsingar um kauprétti sem veittir hafa verið 

stjórnendum félagsins. Settar eru fram upplýsingar um tímasetningar á útgáfu og hvenær 

nýta má réttinn (e. exercise year) auk upplýsinga um gengi og virði samninga við útgáfu. 

Gangvirði kaupréttarsamninga er metið með Black-Shcoles aðferð. Helstu skilyrði 

kaupréttarsamninga Össurar hf. eru eftirfarandi: 

 Samningbundinn líftími kaupréttarins eru 3 ár frá útgáfu. 

 Kaupréttur er bundinn því að starfsmaður sé ráðinn af félaginu, sem 

starfsmaður eða með öðrum hætti sem talinn er fullnægjandi af félaginu.  

 Kaupréttur rennur út einu ári eftir að nýtingardagur rennur upp.  

(Össur hf., 2017a). 
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Í starfskjarastefnu félagsins kemur fram heimild til kaupaukagreiðslu sem getur numið 

allt að 67% af grunnlaunum. Við ákvörðun um kaupaukagreiðslur skal taka tillit til 

rekstrarárangurs félagsins, raunvaxtar, langtíma arðsemi og virðissköpun fyrir hluthafa 

(Össur hf., 2017b). 
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6 Greining: umfjöllun 

Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður greiningar á íslenskum félögum sem skráð eru á 

hlutabréfamarkað. Til samanburðar er horft á niðurstöður sambærilegrar greiningar 

Fjármálaráðgjafar Deloitte í Danmörku á stærstu félögum „large cap“ sem skráð eru á 

dönskum markaði. Greiningin nær til tímabilsins 2013-2016. Eins og fjallað hefur verið um 

að framan eru þær upplýsingar sem birtar eru í reikningum íslensku félaganna misjafnlega 

mikið sundurliðaðar. Í ljósi þess var ekki í öllum tilfellum hægt að greina og birta þær 

upplýsingar sem lagt var upp með í byrjun þessa verkefnis. Í myndrænni framsetningu á 

niðurstöðum er því tekið fram í hverju tilfelli hversu mörg félög gáfu fullnægjandi 

upplýsingar og mynda þær upplýsingar sem settar eru fram. Við greiningu á samsetningu 

þóknana til stjórnenda er notast við eftirfarandi skiptingu: 

 Laun:  

Átt er við grunnlaun sem eru hluti af föstum launakjörum. Vakin er athygli á því 

að í flestum tilfellum birtu íslensku félögin samtölu launa og hlunninda án 

frekari skýringar. Í þeim tilfellum er fjárhæðin flokkuð sem laun þrátt fyrir að 

líkur séu á því að einnig sé um að ræða aðrar fastar þóknanir (lífeyrissjóður og 

annað) auk kaupaukagreiðslna. 

 Lífeyrissjóður:  

Átt er við framlag í lífeyrissjóð starfsmanna. 

 Annað:  

Átt er við aðrar fastar þóknanir, til að mynda bifreiðahlunnindi og greiðslur 

vegna ferðalaga.  

 Kaupauki:  

Átt er við kaupaukagreiðslur utan fastra launakjara, gjarnan árangurstengdur 

skammtímahvati (innan við eitt fjárhagsár) og í daglegu tali nefndar 

bónusgreiðslur. 

 Langtímahvati:  

Átt er við greiðslur vegna hvatakerfa sem byggja á árangri til lengri tíma (meira 

en eitt fjárhagsár), til að mynda hlutabréfatengdir hvatar. 
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6.1 Laun og hlunnindi æðsta stjórnanda (CEO) 

Á mynd 4 má sjá hvernig laun og hlunnindi æðstu stjórnenda í skráðum félögum á Íslandi 

skipast í fasta og breytilega þóknun, byggt á þeim upplýsingum sem gefnar eru upp í 

skýringum ársreikninga félaganna. 

 

Mynd 4 Laun og hlunnindi æðsta stjórnanda 2013-2016 (Ísland) 

Mynd 4 er unnin byggt á upplýsingum 15 fyrirtækja.  

 

Upplýsingarnar gefa til kynna að yfir 80% af þóknunum æðstu stjórnenda (87% árið 

2016) séu í formi fastra launa en alls námu fastar þóknanir, þ.e. laun, framlag í lífeyrissjóð 

og annað, samtals um 96% af heildarþóknunum árið 2016. Vakin er athygli á því að 

niðurstöðunum verður að taka með þeim fyrirvara að aðeins tvö félög gáfu upp grunnlaun 

stjórnenda og því getur verið að fjárhæð launa, sem oft var nefnd laun og hlunnindi, í 

reikningum félagana, innihaldi einnig kaupaukagreiðslur eða aðrar þóknanir sem ekki var 

gert sérstaklega skil í skýringum. Sambærilegar niðurstöður félaganna tveggja sem gáfu 

upplýsingar um grunnlaun má sjá á mynd 5 hér á eftir. 
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Mynd 5 Laun og hlunnindi æðsta stjórnanda - grunnlaun uppgefin (Ísland) 

Mynd 5 er unnin byggt á upplýsingum tveggja fyrirtækja sem birtu sérstaklega upplýsingar um grunnlaun.  

 

Hjá þeim tveimur félögum sem gáfu sérstaklega upp grunnlaun æðsta stjórnanda nam 

hlutfall grunnlauna 58-66% á tímabilinu 2013-2016  (62% árið 2016). Athygli er vakin á því 

að félögin gáfu ekki upp sérstaklega framlag í lífeyrissjóð auk þess sem annað félagið gaf 

upp í einni samtölu framlag í lífeyrissjóð, kaupaukagreiðslur, bifreiðahlunnindi og 

kaupaukagreiðslur í reiðufé, hér flokkað sem annað, sem skekkir verulega túlkun á 

hlutfalli annarra launaliða en grunnlauna. Athygli vekur að hlutur grunnlauna fór 

hækkandi á tímabilinu 2013-2015 en hefur lækkað umtalsvert aftur árið 2016 sem gefur 

vísbendingar um að þóknanir aðrar en fastar þóknanir samkvæmt starfskjörum færist í 

aukana. Óvarlegt er að draga of miklar ályktanir af gögnum tveggja félaga en niðurstöður 

benda til þess að hlutur langtímahvata hafi aukist.  

Hlutfall grunnlauna af heildarþóknun æðstu stjórnenda félaganna tveggja færist 

þannig nær því sem tíðkast hefur á dönskum markaði en þar nam hlutur grunnlauna 56% 

bæði árin 2015 og 2016. Niðurstöður greiningar á samsetningu launa og hlunninda æðstu 

stjórnenda félaga á dönskum markaði má sjá á mynd 6.  
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Mynd 6 Laun og hlunnindi æðsta stjórnanda 2013-2016 (Danmörk) 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 

 

Hjá dönskum félögum hefur hlutur grunnlauna í heildarþóknun farið lækkandi á 

tímabilinu, úr 61% árið 2013 í 56% árið 2016. Hlutur bæði kaupaukagreiðslna og 

langtímahvata hefur aukist á tímabilinu en á sama tíma hefur verið jákvæð þróun á 

dönskum hlutabréfamarkaði.  Á mynd 7 má sjá þróun annars vegar verðvísitölu (e. price 

index), OMXNLCDKKPI, sem aðeins tekur tillit til þróunar hlutabréfaverðs og vísitölu 

heildararðsemi (e. gross index) hins vegar, OMXNLCDKKGI, þar sem einnig er tekið tillit til 

arðgreiðslna og gert ráð fyrir að þeim sé ráðstafað aftur sem fjárfestingu í bréfum þeirra 

félaga sem mynda vísitöluna. Vísitölurnar innihalda „large cap“ félög á dönskum markaði. 

 

Mynd 7 Þróun hlutabréfavísitölu 2013-2016 (Danmörk, large cap) 

(Nasdaq OMX Nordic, e.d.) 
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Áhugavert er að sjá að árið 2016, á sama tíma og hlutabréfavísitalan nánast stendur í stað, 

hægist á þeirri þróun sem hefur verið í gangi hjá dönsku félögunum, þ.e. minnkandi hlutur 

grunnlauna af heildarþóknun, og hlutur langtímahvata af heildarþóknun dregst lítillega 

saman. Í töflu 3 hér að neðan má sjá þróun vísitalnanna frá upphafi til enda hvers árs. 

Tafla 3 Þróun hlutabréfavísitölu 2013-2016, breyting á milli ára (Danmörk, large cap) 

 

Til frekari samanburðar er áhugavert að skoða greiningu Bechmann & Nielsen (2012) sem 

greindu samsetningu launa æðstu stjórnenda í skráðum félögum á dönskum markaði árið 

2010 samanborið við sambærilegar greiningar á markaði í Bandaríkjunum (US), Bretlandi 

(UK) og meginlandi Evrópu (Evrópa) (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 

2017).  

 

Mynd 8 Laun og hlunnindi æðsta stjórnanda 2010 - alþjóðlegur samanburður 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017).  

 

Áhugavert er að sjá hverju misjafnlega stórt hlutverk grunnlaun hafa spilað í 

heildarþóknun æðstu stjórnenda. Á mynd 8 má sjá að hlutföll í Danmörku og Evrópu voru 

ekki svo fjarri því sem við sjáum á dönskum markaði í dag en grunnlaun námu 62% í 

Danmörku samanborið við 56% í dag. Athygli vekur hversu frábrugðið skipulagið var í 

Bandaríkjunum þar sem grunnlaun námu 29% af heildarþóknun og langtímahvatar 46%. 
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Á dönskum markaði hefur þróun síðastliðinna ára verið í þá átt að hvatakerfi og 

samsetning launa líkist sífellt meira því sem tíðkast hefur á öðrum mörkuðum í Evrópu og 

Bandaríkjunum, þ.e. hlutur grunnlauna dregst saman, og vænta fjármálaráðgjafar á 

dönskum markaði þess að sú þróun muni halda áfram á komandi árum (Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 

Í greiningu Fjármálaráðgjafar Deloitte í Danmörku var samsetningu þóknana til 

fjármálastjóra félaga gert skil með sambærilegum hætti og gert hefur verið fyrir æðsta 

stjórnanda hér að framan. Ekkert íslensku félaganna birti sérstaklega upplýsingar fyrir 

laun og hlunnindi fjármálastjóra og reyndist því ekki unnt að framkvæma þá greiningu 

fyrir íslenskan markað. Um 41% dönsku félaganna höfðu birt viðkomandi upplýsingar í 

sínum reikningum (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 
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6.2 Laun og þóknanir til annarra stjórnenda 

 

Mynd 9 Laun og hlunnindi annarra stjórnenda 2013-2016 (Ísland) 

Mynd 9 er unnin byggt á upplýsingum 12 fyrirtækja.  

 

Á mynd 9 má sjá hvernig laun og hlunnindi annarra stjórnenda en æðsta stjórnanda í 

skráðum félögum á Íslandi skipast í fasta og breytilega þóknun, byggt á þeim upplýsingum 

sem gefnar eru upp í skýringum ársreikninga félaganna. Í flestum tilfellum voru laun og 

hlunnindi annarra stjórnenda sett fram í samtölu, þ.e. ekki sundurliðuð niður á einstaka 

stjórnendur. Athygli er vakin á því að misjafnt er á milli félaga hversu margir 

lykilstjórnendur eru hluti af þeirri samtölu sem gefin er upp.  

Upplýsingarnar gefa til kynna að yfir 80% af launum annarra stjórnenda (87% árið 

2016) séu í formi fastra þóknana en alls námu fastar þóknanir, þ.e. laun, framlag í 

lífeyrissjóð og annað, samtals um 95% af heildar þóknunum árið 2016 sem er sambærilegt 

við niðurstöður úr greiningum á þóknunum æðstu stjórnenda þar sem fastar þóknanir 

námu 96% af heildarþóknun. Líkt og í tilfelli upplýsinga um æðstu stjórnendur verður að 

taka niðurstöðum með þeim fyrirvara að aðeins tvö félög gáfu upp grunnlaun stjórnenda 

og því líklegt að fjárhæð launa, sem oft var nefnd laun og hlunnindi í reikningum félagana, 

innihaldi einnig kaupaukagreiðslur eða aðrar þóknanir sem ekki var gert sérstaklega skil í 

skýringum. Sambærilegar niðurstöður þeirra tveggja félaga sem gáfu upplýsingar um 

grunnlaun má sjá á mynd 10. 
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Mynd 10 Laun og hlunnindi annarra stjórnenda - grunnlaun uppgefin (Ísland) 

Mynd 10 er unnin byggt á upplýsingum tveggja fyrirtækja sem birtu sérstaklega upplýsingar um grunnlaun.  

 

Hlutfall grunnlauna af heildarþóknun annarra stjórnenda er töluvert hærra hjá íslensku 

félögunum heldur en tíðkast á dönskum markaði, hvort sem litið er til hópsins í heild  eða 

þeirra tveggja félaga sem veita upplýsingar um grunnlaun stjórnenda. Bæði árin 2015 og 

2016 hefur hlutfall grunnlauna numið 57% af heildarþóknun annarra stjórnenda í 

Danmörku, samanborið við 87% hjá íslenskum félögum árið 2016 (70% fyrir þau tvö félög 

sem gefa upplýsingar um grunnlaun).  

 

Mynd 11 Laun og hlunnindi annarra stjórnenda 2013-2016 (Danmörk) 

 (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 
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Á mynd 11 má sjá hvernig laun og hlunnindi annarra stjórnenda skiptust á dönskum 

markaði yfir tímabilið 2013-2016. Hlutur grunnlauna hefur farið lækkandi á meðan hlutur 

kaupaukagreiðslna og langtímahvata hefur aukist, sem er sambærilegt við þróun hjá 

æðstu stjórnendum sömu félaga.  
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6.3 Grunnlaun 

6.3.1 Grunnlaun æðstu stjórnenda 

Á mynd 12 má sjá greiningu á árslaunum æðstu stjórnenda íslenskra skráðra félag árið 

2016. Líkt og áður hefur komið fram er greiningin þeim takmörkunum háð að aðeins tvö 

félög af sautján gáfu upp grunnlaun æðstu stjórnenda á meðan önnur gáfu upp samtölu 

launa og hlunninda sem hefur misjafna skilgreiningu á milli félaga en fjárhæðin er í 

flestum tilfellum gefin upp án frekari skýringa um þá liði sem liggja að baki henni.  

 

  

Mynd 12 Árslaun æðstu stjórnenda 2016 (vinstri) og þróun fjórðungshluta launa æðstu stjórnenda 2013-
2016 (hægri) – (Ísland) 

 Myndirnar eru unnar byggt á upplýsingum 17 fyrirtækja (vinstri) og 15 fyrirtækjum (hægri) 

 

Til vinstri má sjá að árslaun æðstu stjórnenda lágu á bilinu 34 til 107 m.kr. árið 2016. 

Blálitar súlur tákna grunnlaun æðstu stjórnenda í þeim tveimur félögum sem gáfu upp 

upplýsingar um grunnlaun. Athygli vekur að félögin tvö eru á meðal þriggja efstu félaga í 

hópnum.  

Til hægri má sjá þróun launa æðstu stjórnenda 2013-2016 og gefur hún til kynna að 

þróun síðustu ára hafi falið í sér bætt launakjör æðstu stjórnenda en svo virðist sem 

launakjör hafi á tímabilinu hlutfallslega aukist mest hjá þeim félögum sem liggja um 

miðjan hópinn (miðgildi). Miðað við þróun í launakjörum þess stjórnanda sem skipar 75. 

prósentið hverju sinni hefur þróunin verið umtalsvert jákvæð en dregist örlítið til baka 

árið 2016. Rétt er að minna á að upplýsingar um laun eru skekktar vegna samandreginna 

upplýsinga í ársreikninga og er umfang skekkjunnar ekki vitað. Hugsanlegt er því að 

kaupaukagreiðslur, sem gefnar eru upp sem hluti af launum og hlunnindum án frekari 
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skýringa, hafi meiri skýringarmátt en þróun í raunverulegum grunnlaunum. Á dönskum 

markaði hefur þróunin verið á svipaða leið, þ.e. grunnlaun æðstu stjórnenda hafa farið 

hækkandi og er hækkunin mest í miðgildi hópsins.  

 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 

 

Á mynd 13 má sjá niðurstöður greininga á grunnlaunum æðstu stjórnenda á dönskum 

markaði.  

6.3.2 Grunnlaun annarra stjórnenda 

Á mynd 14 má sjá árslaun annarra stjórnenda en æðsta stjórnanda árið 2016.  Líkt og 

áður er greiningin þeim takmörkunum háð að aðeins tvö félög af sautján gáfu upp 

grunnlaun stjórnenda, blámerkt á mynd til vinstri. 

  

Mynd 14 Meðalárslaun annarra stjórnenda 2016 (vinstri) og þróun fjórðungshluta launa annarra 
stjórnenda 2013-2016 (hægri) – (Ísland) 

Myndirnar eru unnar byggt á upplýsingum 17 fyrirtækja (vinstri) og 12 fyrirtækja (hægri) 
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Hafa ber í huga að laun annarra stjórnenda eru í flestum tilfellum sett fram sem 

samtala, þ.e. ekki sundurliðuð niður á einstaka stjórnendur, og misjafnt er hversu marga 

stjórnendur félögin telja ástæðu til að gefa upplýsingar um. Greiningin tekur mið af fjölda 

stjórnenda og sett eru fram meðallaun annarra stjórnenda í þeim 12 félögum sem gáfu 

upplýsingar yfir allt tímabilið. Mynd 14 til hægri, sýnir að laun annarra stjórnenda hafa 

almennt hækkað á tímabilinu 2013-2016, hlutfallslega mest hjá þeim sem höfðu laun í 

lægri enda launabils eða því félagi sem skipaði 25. prósentið hverju sinni.   

 

 

Mynd 15 Meðalárslaun annarra stjórnenda 2016 (vinstri) og þróun fjórðungshluta launa annarra 
stjórnenda 2013-2016 (hægri) - Danmörk 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 

 

Ef litið er til danska markaðarins má sjá að líkt og hjá æðstu stjórnendum hafa laun 

annarra stjórnenda farið hækkandi á tímabilinu 2013-2016 en hækkunin hefur verið 

hlutfallslega töluvert minni en hjá æðstu stjórnendum. Minnst hefur hækkunin verið hjá 

þeim stjórnendum sem hafa hæstu launin en á mynd 15, til hægri, má sjá að 75. prósentið 

hefur svo gott sem staðið í stað. Þessu er öfugt farið á Íslandi þar sem laun annarra 

stjórnenda hafa að meðaltali hækkað meira en laun æðstu stjórnenda.  

Byggt á þeim gögnum sem sett hafa verið fram hér fram hér má draga þá ályktun að 

laun annarra stjórnenda í skráðum félögum hafi hlutfallslega hækkað töluvert meira á 

Íslandi en í Danmörku á síðastliðnum árum.  
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6.4 Lífeyrissjóðsgreiðslur 

Við greiningu á framlagi í lífeyrissjóð er horft á hlutfall lífeyrissjóðsgreiðslna af launum 

stjórnenda.  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndin eru unnin byggt á upplýsingum 11 fyrirtækja  

 

Á mynd 16 má sjá að framlag í lífeyrissjóð, sem hlutfall af launum, lá á bilinu 7-17% árið 

2016 hjá stjórnendum skráðra félaga á Íslandi. Að meðaltali námu lífeyrissjóðsgreiðslur 

hærra hlutfalli af launum annarra stjórnenda en æðsta stjórnenda eða 13% af launum 

samanborið við 10%. Eins og áður er vert að benda á að samandregnar upplýsingar í 

ársreikningum félaganna skekkja niðurstöðuna. Ekki reyndist unnt að bera saman framlag 

í lífeyrissjóð sem hlutfall af grunnlaunum og því óvarlegt að draga of miklar ályktanir af 

gögnunum þar sem kaupaukagreiðslur og önnur hlunnindi hafa að öllum líkindum áhrif á 

niðurstöðuna.   

Til samanburðar má sjá að lífeyrissjóðsframlag danskra stjórnenda sem hlutfall af 

grunnlaunum. Þrátt fyrir að gögnin séu ekki að fullu sambærileg við gögn íslenskra félaga 

gefa þau hugmynd um samanburð á milli markaða.  Á mynd 17 hér á eftir má til að mynda 

sjá að á dönskum markaði dreifist hlutfallið á mun stærra bil en hjá íslenskum 

stjórnendum eða á bilinu 5-38% af grunnlaunum stjórnenda.    
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Mynd 17 Lífeyrissjóðsgreiðslur sem hlutfall af grunnlaunum 2016 - Danmörk 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 

 

Líkt og á íslenskum markaði er hlutfallið hærra hjá öðrum stjórnendum en hjá æðstu 

stjórnendum og má leiða að því líkum að umbun til æðstu stjórnenda sé þá almennt 

oftar í öðru formi en framlagi í lífeyrissjóð, bæði á íslenskum og dönskum markaði. 
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6.5 Kaupaukagreiðslur  

Aðeins tvö af skráðum félögum á íslenskum markaði, Marel og Össur, birtu upplýsingar 

um kaupaukagreiðslur til stjórnenda sinna. Óvarlegt er að draga of miklar ályktanir um 

markaðinn í heild út frá svo fáum athugunum. Til upplýsingar má sjá á mynd 18, til vinstri, 

þróun á árunum 2013-2016 á hlutfalli kaupaukagreiðslna af launum æðstu stjórnenda 

Marels og Össurar í samanburði við þróun á dönskum markaði, til hægri. 

 

Mynd 18 Kaupaukagreiðslur sem hlutfall af launum æðsta stjórnanda 2013-2016, íslensk félög (vinstri) 
og dönsk félög (hægri) 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 

 

Vert er að nefna að Össur er einnig annað af tveimur félögum sem birta upplýsingar 

um föst grunnlaun stjórnenda. Hlutfallið byggir því á grunnlaunum æðsta stjórnanda 

Össurar en samtölu grunnlauna og hlunninda hjá æðsta stjórnanda Marel og er 

niðurstaðan þar af leiðandi ekki að fullu sambærilegt á milli félaganna.  

Hlutfall kaupaukagreiðslna af launum hefur verið umtalsvert hærra hjá æðstu 

stjórnendum Össurar heldur en Marels á tímabilinu. Athygli vekur þó að dregið hefur 

saman með félögunum og minnkaði munurinn á milli æðstu stjórnenda félagsins mikið á 

árinu 2016. Sjá má sjá að hlutfall kaupaukagreiðslna af grunnlaunum æðsta stjórnanda í 

dönskum félögum hefur almennt farið vaxandi á tímabilinu 2013-2016. Einnig má sjá að 

litið til íslensku félaganna tveggja hefur hlutfall kaupaukagreiðslna af launum stjórnenda 

í Össuri verið mun meira í takt við þróun á dönskum markaði heldur en það sem sjá má 

hjá Marel þar til á árinu 2016 þegar Marel hefur sambærilegt hlutfall og miðgildi dönsku 

félaganna.  
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Mynd 19 Kaupaukagreiðslur sem hlutfall af launum annarra stjórnenda 2013-2016, íslensk félög (vinstri) 
og dönsk félög (hægri) 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 

 

Litið til annarra stjórnenda hefur ekki verið eins mikill munur á milli íslensku félaganna, 

Marel og Össur. Framan af hefur hlutfallið þó verið umtalsvert lægra hjá Marel, líkt og 

með æðsta stjórnanda, en þróaðist árið 2016 á þann veg að Marel tók fram úr Össur en 

hlufallið hefur farið lækkandi hjá öðrum stjórnendum hjá Össur frá árinu 2014. 

 

Til upplýsingar má sjá á mynd 20 hvernig dreifing á hlutfalli kaupaukagreiðslna af 

grunnlaunum dreifist á meðal stjórnenda í skráðu dönsku félögunum árið 2016.  

 

 

 

Mynd 20 Kaupaukagreiðslur sem hlutfall af grunnlaunum 2016 - Danmörk 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 
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Æðstu stjórnendur, framkvæmdastjórar, fengu að meðaltali greiddar 

kaupaukagreiðslur sem námu 60% af föstum grunnlaunum. Til samanburðar fengu 

framkvæmdastjórar Össurar og Marels á sama tíma greiddar kaupaukagreiðslur sem 

námu 49% og 38% af launum. Aðrir stjórnendur fengu greiðslur sem námu að meðaltali 

31% af launum sem er sambærilegt við aðra stjórnendur hjá Marel (30%).  
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6.6 Hlutabréfatengdur hvati 

Eftirfarandi greiningar á hlutabréfatengdum hvötum eru eingöngu byggðar á 

aðgengilegum upplýsingum um hlutabréfatengda hvata félaganna, í ársreikningum og í 

fréttatilkynningum á heimasíðum og í kauphöll. Upplýsingar um danskan markað eru 

byggðar á greiningum Fjármálaráðgjafar Deloitte í Kaupmannahöfn (Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). Af þeim sautján íslensku félögum sem 

skráð eru á hlutabréfamarkað eru fimm, eða um 29%, sem gefa upplýsingar um 

hlutabréfatengda hvata. Til samanburðar má nefna að 30 af 38, eða 79%, af félögum í 

„large cap“ stærðarflokki í dönsku Kauphöllinni gáfu upplýsingar um hlutabréfatengda 

hvata.  

 Ísland                                                                      Danmörk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21 Hlutabréfatengdir hvatar skráðra félaga árið 2016. Íslensk (til vinstri) og dönsk (til hægri) félög 

Myndirnar eru unnar byggt á upplýsingum 5 fyrirtækja (vinstri) og 30 fyrirtækja (hægri) 

 

Á mynd 21 má sjá hvers konar hlutabréfatengdir hvatar voru virkir hjá skráðum 

félögum í lok árs 2016. Íslensku félögin fimm voru nokkuð einsleit í útfærslu sinna 

hvatakerfa, þ.e. í formi hefðbundinna kauprétta. Athygli vekur að algengasta form dönsku 

félaganna (57%) voru árangurstengd eða skilyrt hlutabréf en ekkert íslensku félaganna 

veitti upplýsingar um árangurstengingu í tengslum við þá hlutabréfatengdu hvata sem 

veittir voru stjórnendum og starfsmönnum.  
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Á mynd 22 má sjá hversu stór hluti þeirra dönsku félaga sem veittu hlutabréfatengda 

hvata til sinna stjórnenda tengdu hvatana hinum ýmsu fjárhagslegu og ófjárhagslegum 

skilyrðum. 

 

Mynd 22 Ávinnsluskilyrði (e. vesting criteria) í hlutabréfatengdum hvötum danskra félaga 2016 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 

 

Vakin er athygli á því að mörg félaganna veittu fleiri en eina tegund hlutabréfatengdra 

hvata og geta því talið í hlutfall margra skilyrða. Með óþekktum skilyrðum er átt við þau 

tilfelli þar sem ekki voru gefnar upp upplýsingar um það hvort nokkur skilyrði giltu um 

hvatann.  

Eins og fram hefur komið að framan veitti ekkert íslensku félagana árangurstengda 

kauprétti. Íslensku félögin fimm áttu það sameiginlegt að ávinnsla kaupréttar var í öllum 

tilfellum bundin störfum kaupréttarhafa fyrir félagið.  

 

Mynd 23 Ávinnslutími (e. vesting period) kaupréttarkerfa íslenskra félaga 2016  

Myndin eru unnin byggt á upplýsingum 5 fyrirtækja 
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Á mynd 23 má sjá að lengd kaupréttarkerfa, eða ávinnslutími, íslensku félaganna fimm 

var ýmist þrjú eða fimm ár eða að meðaltali 3,8 ár. Kerfin eiga það sameiginlegt, að 

undanskildu kaupréttakerfi Össurar, að kaupréttur hvers kaupréttarhafa ávinnst í 

áföngum. Kaupaukar sem veittir voru í Marel og Nýherja ávinnast í þremur áföngum, 

kaupréttur veittur af Símanum í fimm áföngum og kaupréttir veittir í Skeljungi í tveimur 

áföngum. Til samanburðar má sjá, á mynd 24 hér að neðan, að ávinnslutími danskra félaga 

nam að meðaltali 2,9.   

 

 

Mynd 24 Ávinnslutími (e. vesting period) kaupréttarkerfa danskra félaga 2016 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 
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6.7 Stjórnargreiðslur 

Af 17 íslenskum skráðum félögum eru 13 félög sem hafa gefið upplýsingar um greiðslur 

til stjórnarformanna sinna öll árin á tímabilinu sem er til skoðunar, 2013-2016. Á mynd 25 

má sjá hvernig stjórnargreiðslur félaganna hafa þróast. 

 

Mynd 25 Greiðslur til stjórnar íslenskra skráðra félaga 2013-2016 

Myndin eru unnin byggt á upplýsingum 13 fyrirtækja  

 

Eins og sjá má hefur þróunin verið á þá leið að greiðslur til stjórnar hafa farið hækkandi 

á tímabilinu. Mest hefur hækkunin verið hjá þeirri stjórn sem skipar 25. prósentið hverju 

sinni eða sem nemur 11,5% árlegri meðalhækkun (e. compound annual growth rate, 

CAGR) á tímabilinu 2013-2016. Meðaltal hópsins hefur á sama tíma að meðaltali hækkað 

um 6,2% á ári. Minnst hafa greiðslur hækkað til stjórna þeirra félaga sem greiða mest en 

greiðslur þeirrar stjórnar sem skipar 75. prósentið hverju sinni hafa að meðaltali hækkað 

um 1,6% ár ári.  

Sambærilega sögu er að segja um greiðslur til stjórnarformanna.  Á árunum 2013-2016 

hefur meðaltalsgreiðsla til stjórnarformanna félaganna að meðaltali hækkað um 4,8% á 

ári. Líkt og fyrir stjórnir í heild sinni hefur hækkunin orðið mest hjá því félagi sem skipar 

25.prósentið hverju sinni, að meðaltali 14,3% á ári, og minnst hjá því félagi sem skipar 75. 

prósentið eða að meðaltali 1,8% ár ári. Á mynd 26 hér á eftir má sjá þróun í greiðslum til 

stjórnarformanna á tímabilinu.  
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Mynd 26 Greiðslur til stjórnarformanna íslenskra skráðra félaga 2013-2016 

Myndin eru unnin byggt á upplýsingum 13 fyrirtækja 

 

Til samanburðar má líta til greiningar á danska markaðinum. Niðurstöður eru á margan 

hátt sambærilegar þeim íslensku, það er jákvæð þróun í greiðslum til stjórnarmeðlima 

skráðra félaga, hvort sem litið er til stjórnarformanna eða stjórnarinnar í heild sinni.   

 

Mynd 27 Greiðslur til stjórnar félaga á dönskum markaði 2013-2016 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 

 

Á mynd 27 má sjá hvernig stjórnargreiðslur dönsku félaganna hafa þróast á tímabilinu 

2013-2016. Líkt og hjá íslensku félögunum hefur hækkun á stjórnargreiðslum orðið mest 
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hjá því félagi sem skipar 25. prósentið eða að meðaltali 10,4% á ári. Meðatal hópsins hefur 

að meðaltali hækkað um 6,4% sem er sambærilegt við það sem má sjá hjá íslensku 

félögunum (6,2%).  

Litið til stjórnarformanna hefur árlegur meðalvöxtur á meðaltali danska hópsins verið 

svipaður og hjá íslensku félögunum eða að meðaltali 6,9% samanborið við 6,4% hjá 

íslensku félögunum.  

 

Mynd 28 Greiðslur til stjórnarformanna félaga á dönskum markaði 2013-2016 

(Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 
 

Á mynd 28 má sjá hvernig þróun hefur verið í greiðslum til stjórnarformanna á 

dönskum markaði á árunum 2013-2016.   

Við samanburð á dönskum og íslenskum markaði vekur athygli að munurinn á 

greiðslum til stjórnar og stjórnarformanns félaganna sem skipa 25. og 75. prósentið 

hverju sinni er hlutfallslega umtalsvert meiri hjá dönsku félögunum en þeim íslensku, en 

fer lækkandi á báðum mörkuðum. Á mynd 29 hér á eftir má sjá hvernig munurinn hefur 

þróast á tímabilinu 2013-2016, bæði hjá stjórnarformönnum og stjórnum í heild sinni, 

annars vegar á dönskum markaði og hins vegar hjá íslensku skráðu félögunum.   
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Mynd 29 Hlutfallslegur munur á greiðslum til félags sem skipar 25. og 75. prósentið hverju sinni 

 (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 2017). 
 

Sjá má að munurinn fer markvisst lækkandi á báðum mörkuðum sem er í takt við aðrar 

greiningar hér að framan en eins og komið hefur fram hafa greiðslur til 25. prósentsins 

almennt hækkað hvað mest og greiðslur til 75. prósentsins minnst. Munurinn er þó enn 

mun meiri á dönskum markaði en þeim íslenska. Rétt er að benda á að niðurstaðan gæti 

þó, að minnsta kosti að hluta, skýrst af mismunandi skilgreiningum á mengi en eins og 

fjallað hefur verið um í kafla um aðferðafræði greiningar. Þar kemur fram að greining á 

íslenskum markaði tekur tillit til allra stærðarflokka (e. small cap, mid cap, large cap) í ljósi 

smæðar markaðarins þrátt fyrir að danska greiningin hafi aðeins tekið mið af stærstu 

fyrirtækjunum þ.e. þeim fyrirtækjum sem falla í „large cap“ stærðarflokk.   
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Niðurstöður og umræður 

Eins og titill þessa verkefnis gefur til kynna hefur hér verið leitast eftir því að greina laun 

og hlunnindi stjórnenda í íslenskum skráðum félögum með tilliti til þróunar undanfarinna 

ára, opinberrar upplýsingagjafar og samanburðar við skráð félög á dönskum 

hlutabréfamarkaði. Hér á eftir verða teknar saman helstu niðurstöður greininga en 

lykilniðurstöður snúa einna helst að skorti á opinberum upplýsingum um laun og 

hlunnindi stjórnenda og einfaldri útfærslu hlutabréfatengdra hvatakerfa hérlendis. 

 

Framboð upplýsinga 

Eins og ítrekað hefur komið fram í  þessu verkefni er framboð opinberra upplýsinga um 

laun og hlunnindi íslenskra stjórnenda að mörgu leyti takmarkað og hefur af þeim sökum 

þurft að setja fyrirvara við túlkun á stórum hluta þeirra niðurstaðna sem settar eru fram.  

Aðeins tvö félög af sautján gefa upplýsingar um grunnlaun stjórnenda og eins gefa 

aðeins tvö félög upplýsingar um kaupaukagreiðslur til stjórnendar þrátt fyrir að í 

starfskjarastefnum allar félaganna séu upplýsingar um að heimild sé fyrir þeim og megi 

telja líklegt að kaupaukagreiðslur, og mögulega önnur skammtímahlunnindi, séu falin á 

meðal samdreginnar fjárhæðar, launa og hlunninda, sem í flestum tilfellum er sett fram 

án frekari skýringar. Ekki koma fram frekar upplýsingar um útfærslu eða árangursmarkmið 

kaupaukakerfa, hvorki í starfskjarastefnum né ársreikningum eða ársskýrslum félaganna. 

Ekkert íslensku félaganna birti sérstaklega upplýsingar um laun og hlunnindi 

fjármálastjóra og reyndist því ekki unnt að framkvæma greiningu á launum fjármálastjóra 

á íslenskum markaði eins og lagt var upp með í upphafi.  

Tekið skal fram að þrátt fyrir misjafnlega ítarlega og í flestum tilfellum takmarkaða 

upplýsingagjöf íslensku félaganna er rétt að nefna að framsetning upplýsinga er að mati 

höfundar í öllum tilfellum innan þeirra skilyrða sem bæði íslensk lög og reglur kauphallar 

setja.   
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Samsetning þóknunar 

Yfir 80% af heildarþóknunum til æðstu stjórnenda íslenskra skráðra félaga (87% árið 2016) 

hafa verið í formi grunnlauna á tímabilinu 2013-2016. Á sama tíma hefur hlutur 

grunnlauna í heildarþóknun æðstu stjórnenda danskra félaga verið umtalsvert lægri og 

farið lækkandi á tímabilinu, úr 61% árið 2013 í 56% bæði árin 2015 og 2016. 

Fjármálaráðgjafar á dönskum markaði vænta þess að þróunin muni halda áfram á sömu 

braut á komandi árum en hlutur bæði kaupaukagreiðslna og hlutabréfatengdra 

langtímahvata hefur aukist. Samanburðinum verður að taka með þeim fyrirvara að aðeins 

tvö íslensk félög gáfu upp grunnlaun stjórnenda og því líklegt að fjárhæð launa, sem oft 

var nefnd laun og hlunnindi í skýringum ársreikninga, innihaldi einnig kaupaukagreiðslur 

eða aðrar þóknanir sem ekki var gert sérstaklega skil. Hjá þeim tveimur félögum sem gáfu 

sérstaklega upp grunnlaun nam hlutfall grunnlauna 58-66% á tímabilinu (62% árið 2016) 

sem er nær því sem tíðkast hefur á dönskum markaði. Til frekari samanburðar má nefna 

niðurstöður rannsóknar Bachmann & Nielsen (2012) sem sýndu að árið 2010 nam hlutur 

grunnlauna af heildarþóknun stjórnenda 55% á meginlandi Evrópu, 46% í Bretlandi og 

29% í Bandaríkjunum.  

Sambærilega sögu er að segja um hlutfall grunnlauna af heildarþóknun annarra 

stjórnenda en æðsta stjórnanda sem er einnig töluvert hærra hjá íslensku félögunum 

heldur en tíðkast hefur á dönskum markaði, hvort sem litið er til hópsins í heild eða 

einungis þeirra tveggja félaga sem veita upplýsingar um grunnlaun. Bæði árin 2015 og 

2016 hefur hlutfall grunnlauna numið 57% af heildarþóknun annarra stjórnenda í 

Danmörku, samanborið við 87% hjá íslenskum félögum árið 2016 (70% fyrir þau tvö félög 

sem gefa upplýsingar um grunnlaun). Eins og áður skal niðurstöðum tekið með þeim 

fyrirvara að líkur eru til þess að þær séu skekktar vegna kaupaukagreiðslna eða annarra 

þóknana sem ekki var gert sérstaklega skil og geta verið hluti af uppgefnum launum 

annarra félaga en þeim tveimur sem gáfu upp grunnlaun.  

 

Launakjör stjórnenda og stjórnarmeðlima 2013-2016 

Þróun síðustu ára hefur falið í sér bætt launakjör stjórnenda. Niðurstöður benda til þess 

að grunnlaun hafi hlutfallslega hækkað mest (35%) frá 2013 til 2016 hjá æðstu 

stjórnendum þeirra félaga sem liggja um mitt launabil hópsins, miðgildi, en litið til annarra 
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stjórnenda hefur hækkunin hlutfallslega verið mest (39%) hjá þeim sem hafa haft lægstu 

launin á tímabilinu, þ.e. því félagi sem skipað hefur 25. prósentið hverju sinni. Eins og áður 

hefur komið fram eru upplýsingar um laun skekktar vegna samandreginnar framsetningar 

í ársreikningum og er umfang skekkjunnar ekki vitað. Hugsanlegt er að kaupaukagreiðslur, 

sem gefnar eru upp sem hluti af launum og hlunnindum án frekari skýringa, hafi meiri 

skýringarmátt en raunveruleg þróun grunnlauna. Á dönskum markaði hefur þróunin á 

sama tímabili verið á svipaða leið, þ.e. grunnlaun stjórnenda hafa almennt farið hækkandi 

og hefur hækkunin hlutfallslega verið mest í miðgildi hópsins. Í Danmörku hafa laun æðstu 

stjórnenda hækkað hlutfallslega meira en laun annarra stjórnenda en því er öfugt farið á 

Íslandi.  

Greiðslur til stjórnar og stjórnarformanna hafa einnig hækkað á tímabilinu, þó 

hlutfallslega talsvert minna en laun stjórnenda en meðaltals greiðsla til stjórnar hefur að 

meðaltali hækkað um 6,2% á ári á tímabilinu 2013-2016. Mest hefur hækkunin verið hjá 

þeirri stjórn sem skipar 25. prósentið í hópnum hverju sinni, eða sem nemur 11,5% árlegri 

meðalhækkun (CAGR, compound annual growth rate), og minnst hjá því félagi sem skipar 

75. prósentið eða 1,6% meðalhækkun á ári. Sambærilega sögu er að segja um greiðslur til 

stjórnarformanna. Meðaltalsgreiðsla til stjórnarformanna á Íslandi hefur að meðaltali 

hækkað um 4,8% á ári og hefur hækkunin orðið mest hjá því félagi sem skipar 

25.prósentið hverju sinni, eða að meðaltali 14,3% á ári, og minnst hjá því félagi sem skipar 

75. prósentið eða að meðaltali 1,8% ár ári.  Í Danmörku hefur þróunin á margan hátt verið 

svipuð á tímabilinu 2013-2016, það er jákvæð þróun í meðaltalsgreiðslum til 

stjórnarmeðlima skráðra félaga, hvort sem litið er til stjórnarformanna (CAGR: 6,9%) eða 

stjórnarinnar í heild sinni (CAGR: 6,4%).   

 

Kaupaukagreiðslur  

Aðeins tvö af skráðum félögum á íslenskum markaði, Marel og Össur, birtu upplýsingar 

um kaupaukagreiðslur til stjórnenda sinna. Óvarlegt er því að draga of miklar ályktanir um 

markaðinn í heild út frá svo fáum athugunum.  

Á dönskum markaði hefur hlutfall kaupaukagreiðslna af grunnlaunum stjórnenda 

almennt farið vaxandi á tímabilinu 2013-2016. Árið 2016 fengu æðstu stjórnendur að 

meðaltali greiddar kaupaukagreiðslur sem námu 60% af föstum grunnlaunum. Til 
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samanburðar fengu framkvæmdastjórar Össurar og Marels á sama tíma greiddar 

kaupaukagreiðslur sem námu 49% og 38% af launum en hafa ber í huga að Marel hefur 

ekki gefið upp sérstaklega upplýsingar um grunnlaun.  

 

Hlutabréfatengdir hvatar 

Í samanburði við danskan markað eru hlutabréfatengdir hvatar óalgengari og einsleitari 

hjá íslenskum félögum og má spyrja sig hvort sú neikvæða umræða sem oft hefur verið 

áberandi hérlendis sé áhrifavaldur í ákvarðanatöku innan íslenskra félaga um form 

umbunar. Af þeim sautján íslensku félögum sem skráð eru á hlutabréfamarkað voru fimm, 

eða um 29%, sem gáfu upplýsingar um hlutabréfatengda hvata sem voru í öllum tilfellum 

í formi hefðbundinna kauprétta. Til samanburðar má nefna að 30 af 38, eða 79%, af 

félögum í „large cap“ stærðarflokki í dönsku kauphöllinni gáfu upplýsingar um 

hlutabréfatengda hvata. Athygli vekur að á því tímabili sem var til skoðunar hafði ekkert 

íslensku félaganna árangurstengt, eða gaf ekki upp upplýsingar þess efnis, þá kauprétti 

sem veittir voru stjórnendum og starfsmönnum á meðan algengasta form 

hlutabréfatengdra hvata danskra félaga voru árangurstengdir kaupréttir (57%).  

Ávinnslutími (e. vesting period) íslensku félaganna fimm var ýmist þrjú eða fimm ár 

eða að meðaltali 3,8 ár. Kerfin áttu það sameiginlegt, að undanskildu kaupréttakerfi 

Össurar, að kaupréttur hvers kaupréttarhafa ávinnst í áföngum. Til samanburðar nam 

ávinnslutími danskra félaga á sama tíma að meðaltali 2,9 árum.   

 

Umræða 

Ekki hefur farið eins mikið fyrir neikvæðri umfjöllun um hvatakerfi á hinum 

Norðurlöndunum eins og verið hefur á Íslandi en þar hafa allflest skráðra félaga innleitt 

hjá sér hvatakerfi sem eru bæði víðtækari og markvissari en við höfum almennt séð hér á 

landi. Að auki hefur opinber upplýsingagjöf verið mun ítarlegri á undanförnum árum, 

þrátt fyrir að reglur hafi ekki gert meiri kröfur um sundurliðun á launum í dönsku 

kauphöllinni en þeirri íslensku en eins og fram hefur komið hafa íslensku skráðu félögin 

flest kosið að birta eins takmarkaðar og lítið sundurliðaðar upplýsingar um laun og 

hlunnindi stjórnenda og reglur leyfa. Í þessu samhengi má velta fyrir sér hvort opnari 
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umræða og ítarlegri upplýsingagjöf um hvatakerfi stjórnenda gæti skapað meiri sátt og 

jákvæðara viðhorf til hvatakerfa í íslensku atvinnulífi.  

Opinberar upplýsingar um laun og hlunnindi stjórnenda eru á meðal þeirra lykilstærða 

sem fjárfestar horfa til í þeim tilgangi að meta árangur félags og spá fyrir um 

áframhaldandi gengi þess. Þannig verður samanburður á skráðum félögum auðveldari 

eftir því sem upplýsingagjöf er betri og gegnsæi á hlutabréfamarkaði meira. Sú 

takmarkaða upplýsingagjöf sem skráð íslensk félög hafa kosið að stunda stangast á við þá 

þróun sem verið hefur á öðrum mörkuðum og endurspeglast í nýlega uppfærði löggjöf 

Evrópusambandsins sem mun auka enn frekar upplýsingagjöf skráðra félaga og gegnsæi 

á mörkuðum innan sambandsins.  Félög innan Evrópusambandsins verða skyldug til þess 

að setja upp, með skiljanlegum hætti, skýrslu um þóknanir til stjórnenda, sundurliðað á 

einstaka stjórnendur. Skýrslurnar skulu m.a. innihalda upplýsingar um samsetningu 

þóknana, skýringar á tengslum veittra þóknana við stefnu og langtímaárangur félagsins 

og upplýsingar um það hvernig árangur er metinn og mældur í tengslum við 

árangurstengdar þóknanir.  

Að mati höfundar hefur opinni og faglegri umræðu um hvatakerfi hér á landi verið 

ábótavant hingað til. Eins og komið hefur fram gefa niðurstöður greininga í þessu verkefni 

til kynna að bæði hönnun hvatakerfa og opinber upplýsingagjöf til hluthafa og 

markaðsaðila séu styttra á veg komin hér á landi en annarsstaðar í Evrópu og víðar. 

Auknar kröfur um upplýsingagjöf, til samræmis við þá þróun sem nú á sér stað innan 

Evrópusambandsins, gætu nýst sem verkfæri til þess að styðja við uppbyggingu virkari og 

skilvirkari markaðar hér á landi með auknu trausti fjárfesta á íslenskum 

hlutabréfamarkaði.  

Að mati höfundar er full ástæða til þess að bæði stjórnendur skráðra félaga, löggjafi og 

forsvarsmenn Kauphallar taki sér nágrannaþjóðir okkar til fyrirmyndar og endurskoði sína 

nálgun þegar kemur að hönnun hvatakerfa, framsetningu upplýsinga og kröfum um 

upplýsingagjöf til markaðarins varðandi laun og hvatakerfi stjórnenda. Þörf er á opnari og 

faglegri umræðu um málefnið sem getur vonandi orðið hvati að bæði markvissari hönnun 

hvatakerfa, skilvirkari hlutabréfamarkaði og eins og áður sagði meiri sátt um hvatakerfi í 

íslensku atvinnulífi.  
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