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Útdráttur 

Fjárstýring er kjarni fjármálastjórnar innan fyrirtækja og sér um innri sem ytri stýringu á 

fjármunum fyrirtækja í mjög víðu samhengi. Algengt er að skipta fjárstýringu upp í 

fjármálastjórnun (cash management), áhættustýringu (risk management) og 

upplýsingasvið (information management).  

Rannsókn var framkvæmd þar sem athugað var hverjar væru áherslur innan 

fjárstýringar hjá 200 stærstu fyrirtækjum landsins og hvort munur væri á áherslum innan 

fjárstýringarinnar eftir því hvort ríkti uppsveifla eða niðursveifla í efnahagslífinu. 

Athugaðar voru áherslur innan fjárstýringar, fjármálastjórnunar, gjaldeyrisstýringar, 

áhættustýringar meðal annars. Könnunin var send út á rafrænu formi til 145 af 200 stærstu 

fyrirtækja landsins og fékkst svörun frá 31 aðila. 

Helstu niðurstöður könnunarinnar voru að innan fjárstýringar var lausafjárstýring 

talinn mikilvægasti þátturinn og áætlanagerð undir 12 mánuðum sá næst mikilvægasti 

bæði í uppsveiflu og niðursveiflu og jókst áhersla á þessa þætti við samdrátt. Við samdrátt 

jókst einnig áhersla á fjármögnun til lengri tíma og stjórnendaupplýsingar. Vægi 

gjaldeyrisstýringar hélst óbreytt við samdrátt en minni áhersla var lögð á áhættustýringu.  

Innan fjármálastjórnunar þótti lausafjárstýring vera mikilvægasti þátturinn og jókst 

mikilvægi þess þáttar við samdrátt. Áhersla á áætlanagerð jókst við bankahrunið á sama 

tíma og dró aðeins úr vægi fjármögnunar.  

Innan gjaldeyrisstýringar voru stjórnun gjaldeyrisstreymis skulda og tekna taldir þeir 

tveir þættir er mestu máli skiptu bæði í uppsveiflu og niðursveiflu en áhersla á þessa þætti 

jókst við samdrátt. Aukin áhersla varð svo á stjórnun gjaldeyrisstreymis rekstrarkostnaðar 

í kjölfar bankahrunsins en á sama tíma minnkaði áhersla á flutning gjaldeyrisáhættu sem 

og stjórnun kostnaðs við varnir gegn gjaldeyrisáhættu.  

Innan áhættustýringar þótti lausafjáráhætta mikilvægasti þátturinn bæði tímabilin en 

við samdrátt jókst mikilvægi lausafjárstýringar. Meiri áhersla var lögð á 

fjármögnunaráhættu og hrávöruverðs áhættu eftir bankahrun en á móti minnkaði áhersla á 

rekstraráhættu og markaðsáhættu. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til MS-prófs í fjármálum fyrirtækja við Háskóla 

Íslands. Hugmyndin að lokaverkefninu er tilkomin vegna mikils áhuga höfundar á 

fjárstýringu og vilja til að öðlast meiri þekkingu á viðfangsefninu. 

Leiðbeinandi minn, Haukur C. Benediktsson fær kærar þakkir fyrir góða leiðsögn og 

ábendingar í tengslum við lokaverkefnið. Þá vill ég þakka Guðnýju K. Einarsdóttur og 

Margréti Jónsdóttur fyrir yfirlestur og góða ráð.  

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu og vinum kærlega fyrir alla þolinmæðina og 

hvatninguna meðan á ritgerðarsmíðinni stóð og þá sérstaklega eiginmanninum Kristni 

Frey Guðmundssyni og börnunum Nadíu Eir og Mikaeli Sókrates. 

 



- 6 - 

Efnisyfirlit 

ÚTDRÁTTUR .................................................................................................................- 4 - 

FORMÁLI .......................................................................................................................- 5 - 

EFNISYFIRLIT ...............................................................................................................- 6 - 

1 INNGANGUR ........................................................................................................... 10 

2 HVAÐ ER FJÁRSTÝRING? .................................................................................... 12 

3 FJÁRMÁLASTJÓRN OG LAUSAFJÁRSTÝRING ................................................ 14 

3.1 ÁÆTLANAGERÐ ............................................................................................................. 15 

3.2 STJÓRNUN Á DREIFINGU FJÁRMAGNS OG INNHEIMTUHRAÐA ....................................... 16 

3.3 FJÁRMÖGNUN ................................................................................................................ 16 

3.4 FJÁRFESTINGAR ............................................................................................................ 17 

3.5 LÁGMÖRKUN RÝRNUNAR FJÁRMAGNS ......................................................................... 17 

3.6 LAUSAFJÁRSTÝRING ..................................................................................................... 18 

3.6.1 Breyting á tekjum og/eða rekstrarkostnaði ............................................................... 18 

3.6.2 Fjármögnun innan lausafjárstýringar ........................................................................ 19 

3.6.3 Fjárfestingar innan lausafjárstýringar ....................................................................... 19 

4 ÁHÆTTUSTÝRING ................................................................................................. 20 

4.1 MARKAÐSÁHÆTTA ....................................................................................................... 20 

4.1.1 Gjaldeyrisáhætta ....................................................................................................... 20 

4.1.2 Vaxtaáhætta .............................................................................................................. 20 

4.1.3 Mótaðilaáhætta ......................................................................................................... 21 

4.2 ÚTLÁNAÁHÆTTA .......................................................................................................... 21 

4.2.1 Vanskilaáhætta ......................................................................................................... 21 

4.2.2 Mótaðilaáhætta útlána .............................................................................................. 22 

4.2.3 Stjórnmála og landfræðileg áhætta ........................................................................... 22 

4.2.4 Lagaleg áhætta .......................................................................................................... 22 

4.3 REKSTRARÁHÆTTA ....................................................................................................... 22 

4.4 LAUSAFJÁRÁHÆTTA ..................................................................................................... 22 

4.5 ÖNNUR ÁHÆTTA ........................................................................................................... 22 

4.6 MÆLITÆKI VIÐ MAT Á ÁHÆTTU .................................................................................... 23 

5 GJALDEYRISSTÝRING .......................................................................................... 24 

5.1 Í HVAÐA MYNT ERU TEKJUR, SKULDIR OG REKSTRARKOSTNAÐUR .............................. 24 

5.2 GJALDEYRISVARNIR OG NETTUN .................................................................................. 26 

6 TÆKNIBÚNAÐUR OG UPPLÝSINGAGJÖF ........................................................ 29 



- 7 - 

6.1 FJÁRHAGSUPPLÝSINGAR VEGNA REKSTURS FYRIRTÆKIS ............................................. 29 

6.2 UPPLÝSINGAKERFI AF FJÁRMÁLAMÖRKUÐUM ............................................................. 30 

7 HIÐ YTRA UMHVERFI FRÁ ÁRINU 2006 TIL 2009 ........................................... 31 

7.1 YTRA UMHVERFI ÁRIÐ 2007 ......................................................................................... 33 

7.2 YTRA UMHVERFI ÁRIÐ 2008 ......................................................................................... 34 

7.3 YTRA UMHVERFI ÁRIÐ 2009 ......................................................................................... 37 

8 AÐRAR RANNSÓKNIR .......................................................................................... 40 

8.1 KÖNNUN IFS RÁÐGJAFAR ............................................................................................. 40 

8.2 KÖNNUN Á VEGUM CAPACENT ..................................................................................... 44 

8.3 KANNANIR FRÁ ERNST & YOUNG ................................................................................. 45 

8.3.1 Fjármálaleg áhætta.................................................................................................... 45 

8.3.2 Starfssvið alþjóðlegra fjármálastjórnenda ................................................................ 46 

8.3.3 Fjármálaleg áhætta árið 2008 ................................................................................... 47 

8.4 KÖNNUN FRÁ PRICEWATERHOUSECOOPERS ................................................................ 48 

9 RANNSÓKNARÁHERSLUR OG TILGÁTUR ...................................................... 50 

10 AÐFERÐ ................................................................................................................... 51 

10.1 ÞÁTTTAKENDUR ............................................................................................................ 51 

10.2 MÆLITÆKI .................................................................................................................... 51 

10.3 FRAMKVÆMD ................................................................................................................ 51 

10.4 ÚTREIKNINGAR OG ÚRVINNSLA .................................................................................... 52 

10.5 VANDAMÁL VIÐ FRAMKVÆMD KÖNNUNARINNAR ....................................................... 52 

11 NIÐURSTÖÐUR ...................................................................................................... 53 

11.1 FJÖLDI STARFSMANNA VIÐ FJÁRSTÝRINGU .................................................................. 53 

11.2 VELTA FYRIRTÆKJA ...................................................................................................... 53 

11.3 STEFNA FJÁRSTÝRINGAR .............................................................................................. 54 

11.4 TÆKNI NOTUÐ VIÐ FJÁRSTÝRINGU ............................................................................... 56 

11.5 ÁHERSLUR INNAN FJÁRSTÝRINGAR .............................................................................. 57 

11.6 ÁHERSLUR INNAN FJÁRMÁLASTJÓRNUNAR .................................................................. 63 

11.7 ÁHERSLUR INNAN GJALDEYRISSTÝRINGAR .................................................................. 65 

11.8 ÁHERSLUR INNAN ÁHÆTTUSTÝRINGAR ........................................................................ 68 

12 UMRÆÐA ................................................................................................................. 73 

13 VIÐAUKI I ................................................................................................................ 75 

14 HEIMILDIR .............................................................................................................. 79 

 



- 8 - 

Myndayfirlit 

Mynd 2-1  Uppbygging fjárstýringar ................................................................................ 12 

Mynd 3-1  Flæði fjármagns innan fjárstýringar. ............................................................... 14 

Mynd 5-1  Samanburður á stýrivöxtum ............................................................................. 26 

Mynd 7-1  Gengi ISK árin 2000 til 2009 .......................................................................... 31 

Mynd 7-2  Gengi ISK árin 2006 til 2009 .......................................................................... 32 

Mynd 7-3  EUR/ISK árið 2006 ......................................................................................... 33 

Mynd 7-4  EUR/ISK árið 2007 ......................................................................................... 34 

Mynd 7-5  EUR, USD og GBP gagnvart ISK árið 2008 ................................................... 36 

Mynd 7-6  EUR, USD og GBP gagnvart ISK árið 2009 ................................................... 39 

Mynd 11-1  Samanburður á mikilvægi lausafjárstýringar innan fjárstýringar .................. 59 

Mynd 11-2  Samanburður á mikilvægi áætlanagerð undir 12 mán. innan fjárstýringar ... 60 

Mynd 11-3  Samanburður á mikilvægi stjórnendaupplýsinga innan fjárstýringar ............ 61 

Mynd 11-4  Samanburður á mikilvægi áhættustýringar innan fjárstýringar ..................... 61 

Mynd 11-5  Samanburður á mikilvægi fjárfestinga til lengri tíma innan fjárstýringar ..... 62 

Mynd 11-6  Áherslan á fjármögnun innan fjármálastjórnunar .......................................... 65 

Mynd 11-7  Áherslan á áætlanagerð innan fjármálastjórnunar ......................................... 65 

Mynd 11-8  Áherslan á stjórnun rekstrarkostnaðar ........................................................... 67 

Mynd 11-9  Áherslan á stjórnun kostnaðs við varnir gegn gjaldeyrisáhættu .................... 68 

Mynd 11-10  Áhersla á lausafjáráhættu innan áhættustýringar ......................................... 70 

Mynd 11-11  Áhersla á gengisáhættu innan áhættustýringar ............................................ 70 

Mynd 11-12  Áhersla á rekstraráhættu innan áhættustýringar .......................................... 71 

Mynd 11-13  Áhersla á eigin fjár áhættu innan áhættustýringar ....................................... 71 

Mynd 11-14  Áhersla á vaxtaáhættu innan áhættustýringar .............................................. 72 

 

 



- 9 - 

Töfluyfirlit 

Tafla 8-1  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2005 ....................................................... 40 

Tafla 8-2  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2004 ....................................................... 41 

Tafla 8-3  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2005 og velta yfir 10 milljörðum ........... 41 

Tafla 8-4  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2005 og velta 5-10 milljarðar ................ 42 

Tafla 8-5  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2005 og velta 2-5 milljarðar .................. 42 

Tafla 8-6  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2005 og velta undir 2 milljörðum .......... 43 

Tafla 8-7  IFS Ráðgjöf, mikilvægustu þættir áhættustýringar árið 2005 .......................... 43 

Tafla 8-8  Capacent, áhersluþættir í rekstri fyrirtækja árið 2009 ...................................... 44 

Tafla 8-9  E&Y, fjármálalegar áhættur .............................................................................. 45 

Tafla 8-10  E&Y, áherslur stjórnenda ............................................................................... 46 

Tafla 8-11  E&Y, helstu fjármálalegu áhættur evrópskra stórfyrirtækja ........................... 47 

Tafla 8-12  E&Y, áherslur innan fjárstýringar árið 2008 .................................................. 48 

Tafla 8-13  PwC, virðisaukandi þættir innan fjárstýringar ................................................ 49 

Tafla 10-1  Dæmi um útreikning á áherslum ..................................................................... 52 

Tafla 11-1  Samanburður á fjölda starfsmanna við fjárstýringu ........................................ 53 

Tafla 11-2  Samanburður á veltu fyrirtækja ...................................................................... 54 

Tafla 11-3  Samanburður á fjárstýringar stefnu ................................................................. 54 

Tafla 11-4  Samanburður á stefnu og veltu ....................................................................... 55 

Tafla 11-5  Samanburður á tækni notaðri við fjárstýringu ................................................ 56 

Tafla 11-6  Samanburður á áherslum innan fjárstýringar .................................................. 57 

Tafla 11-7  Samanburður á fjórum mikilvægustu áherslum við fjárstýringu .................... 58 

Tafla 11-8  Samanburður á minnst mikilvægustu áherslum við fjárstýringu .................... 63 

Tafla 11-9  Samanburður á áherslum innan fjármálastjórnunar ........................................ 63 

Tafla 11-10  Samanburður á tveim mikilvægustu áherslum við fjármálastjórnun ............ 64 

Tafla 11-11  Samanburður á áherslum innan gjaldeyrisstýringar ...................................... 66 

Tafla 11-12  Samanburður á tveim mikilvægustu áherslum við gjaldeyrisstýringu .......... 66 

Tafla 11-13  Samanburður á áherslum innan áhættustýringar ........................................... 68 

Tafla 11-14  Samanburður á tveim mikilvægustu áherslum við áhættustýringu ............... 69 

 

 



 

-10- 

1 Inngangur 

Kveikjan að þessu verkefni eru hinar miklu sviftingar er orðið hafa á fjármálamarkaði 

síðastliðin ár í kjölfar bankakreppunnar, samdrátts í efnahagslífi innanlands og erlendis 

ásamt veikrar fjárhagslegrar stöðu margra fyrirtækja. Höfundi vakti forvitni á að vita 

hvort áherslur innan fjárstýringar breyttust við sveiflur í efnahagslífinu og hver sá 

munurinn væri ef einhver. Sett er fram tilgáta um að munur sé á áherslum innan 

fjárstýringar eftir því hvort sé uppsveifla eða niðursveifla í efnahagslífinu. Í niðursveiflu 

verði meiri áhersla á áætlanagerð, kostnaðareftirlit og lausafjárstýringu. Í uppsveiflu sé 

hins vegar meiri áhersla á að auka tekjurnar og stækka fyrirtækið með vexti eða yfirtöku. 

Fjárstýring er miðstöð fjármagnsflæðis innan hvers fyrirtækis en hún móttekur, stýrir 

og dreifir fjármagi auk annars er kemur að stjórn fjámagns. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar, 

köflum tvö til sex, er farið yfir fræðin á bak við fjárstýringu og uppbyggingu hennar. 

Ytri efnahagsleg áhrif snerta stjórnun fjárstýringar þar sem aðgengi að lánsfé sveiflast 

í takt við sveiflur í efnahagslífinu auk annarra þátta. Annar hluti, kafli sjö, fer yfir nokkur 

af þeim ytri áhrifum er áttu sér stað árin 2006 til 2009 og gætu haft áhrif á fjárstýringuna. 

Þriðji hluti, kafli átta, fer yfir aðrar rannsóknir er gerðar hafa verið um sambærilegt 

efni innan fjárstýringar og fjármálastjórnunar bæði hér á landi og erlendis. 

Í fjórða og síðasta hlutanum, köflum níu til tólf, er farið yfir rannsókn sem 

framkvæmd var samhliða vinnu við ritgerðina, niðurstöður og samanburð. Í rannsókninni 

var leitast við að svara spurningunum: 

 

1)   Hverjar eru helstu áherslur við fjárstýringu 

og 

2)  Er munur á áherslum við fjárstýringu eftir því hvort ríki góðæri eða samdráttur 

 

Rannsóknin var send út á rafrænu formi til stjórnenda fjármála hjá stærstu fyrirtækjum 

landsins. Við val á tímabilum var ákveðið að horfa til áranna 2006 til 2009 og afmarka 

þau niður í árin 2006 og 2007 þegar uppsveifla ríkti og árin 2008 og 2009 þegar 

niðursveifla ríkti í efnahagslífinu. Önnur ástæða þess að tímabilið 2006 til 2009 varð fyrir 
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valinu er að stuttur tími var liðinn frá því tímabili og upplifun svarenda af þessum árum 

ætti því að vera fersk í hugum þeirra. Enn fremur var þetta tímabil valið þar sem mjög 

snörp skil urðu árið 2008 milli uppsveiflu og niðursveiflu í kjölfar alþjóðlegrar 

lausafjárkreppu ásamt falli íslensku bankanna. Unnið var úr niðurstöðum rannsóknarinnar 

í kafla ellefu þar framkvæmdur var samanburður á áherslum milli áranna 2006 og 2007 

þegar uppsveifla ríkti og áranna 2008 og 2009 í niðursveiflu. Í kaflanum er einnig 

samanburður við niðurstöður annarra rannsókna sem getið er um í kafla átta.  
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2 Hvað er fjárstýring? 

Fjárstýring (treasury) og er kjarni fjármálastjórnar innan fyrirtækja (Horcher, 2006). 

Fjárstýring sér um innri sem ytri stýringu á fjármunum fyrirtækja og horfir til 

áþreifanlegra sem og óáþreifanlegra þátta við stýringuna. Við stýringu innri þátta er horft 

til stjórnunar á fjármunum og eignum auk þess að reyna að lágmarka upphæð bundinni í 

handbæru fé á hverjum tíma. Óáþreifanlegir þættir við stjórnun fjárstýringar eru 

áhættustýring, tryggingar, lífeyrisskuldbindingar og fleira (Bort, 1989). 

Fjárstýring hefur verið til í einhverri mynd í yfir hundrað ár. Í upphafi var helsta 

áhersla fjárstýringar á fjármálastjórnun (cash management) og þá sérstaklega á að afla 

fjármagns og dreifa því út aftur. Fjárstýring hefur hins vegar orðið mun flóknari eftir því 

sem hagkerfi hafa opnast og starfsumhverfi fyrirtækjanna orðið flóknara. Með flóknara 

starfsumhverfi síðustu áratuga tók fjárstýring á sig breytta mynd og þó aðal áherslan hafi 

áfram verið á fjármálastjórnun þá bættust við þættir eins og lausafjárstýring, 

gjaldeyrisstýring og áhættustýring (Bort, 1989). 

Mynd 2-1  Uppbygging fjárstýringar 

Heimild: Horcher, 2006. 

Grunnur fjárstýringardeilda er fjármálastjórn, áhættustýring og upplýsingasvið, sjá 

Mynd 2-1, og er uppbygging fjárstýringar ólík milli félaga og eru áhrifaþættir stærð 

þeirra, gerð, uppbygging, hvort þau starfi í einu landi eða mörgum, hvort félagið standi 

eitt og sér eða sé móðurfélag eða hluti af fyrirtækjasamstæðu. Í minni fyrirtækjum er ekki 

óalgengt einn aðili sjái um fjárstýringuna og nefnist sá aðili oftar en ekki fjármálastjóri. 

Fjárstýring 

Fjármálastjórn Áhættustýring 

Lausafjárstýring  

Upplýsingasvið 
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Stærri félög eru líklegri til að vera með sér deild sem heldur utan um fjárstýringuna en 

það fer mikið eftir eðli félagsins hve viðamikil deildin er.  

Fjárstýringunni er hægt að skipta í nokkur megin svið sem þó hafa misjafnt vægi eftir 

gerð félags og stærð. Helstu verksvið fjárstýringar eru nú (Horcher, 2006): 

 Fjármálastjórn (cash management). 

 Lausafjárstýring (liquidity management) sem heyrir undir fjármálastjórnun. 

 Áætlanagerð (cash forecasting) sem er eitt af hlutverkum fjármálastjórnunar. 

 Fjármögnun (financing) sem getur heyrt undir fjármálastjórnun, staðið eitt og 

sér eða með fjárfestingunum. 

 Fjárfestingar (investing) og er oft eitt af hlutverkum fjármálastjórnunar en 

getur einnig staðið eitt og sér eða með fjármögnun. 

 Áhættustýring (risk management). 

 Gjaldeyrisstýring (foreign exchange management) sem getur staðið ein og sér, 

undir fjármálastjórn eða áhættustýringu. 

 Upplýsingasvið (information management). 

 Skýrslugerð (reporting) sem getur heyrt undir fjármálastjórnun eða 

upplýsingasvið. 

 Samskipti við fjármálastofnanir (financial institution relationship) sem heyra 

undir fjármálastjórn.  

Mismunandi kröfur eru gerðar til fjárstýringar félaga eftir eðli starfsemi þess og þurfa 

sum félög að uppfylla strangar reglur til að halda starfsleyfum. Lánastofnanir þurfa til að 

mynda að halda eiginfjárhlutfalli, lausafjárhlutfalli og gjaldeyrisjöfnuði innan ákveðinna 

marka og eru það oft á tíðum aðilar innan fjárstýringar sem sjá um að framfylgi reglum og 

upplýsa eftirlitsaðila um stöðu mála innan félagsins (Fjármálaeftirlitið, 2010a).  

Fjárstýring kemur auk þess að ýmsum þáttum er tengjast innri uppbyggingu sem ytri. 

(Horcher, 2006) Fjárstýringin er ekki eyland innan fyrirtækis og mikilvægt er að hún 

vinni náið með bókhaldsdeild félagsins, endurskoðendum og lögfræðingum auk 

lánadrottna og matsfyrirtækja sé fyrirtækið í þess háttar starfsumhverfi (Bort, 1989). 
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3 Fjármálastjórn og lausafjárstýring 

Fjármálastjórn er og hefur í gegnum tíðina verið höfuð áherslan innan fjárstýringar og 

leggur áherslu á móttöku, stjórnun og dreifingu fjármagns (Bort, 1989), sjá Mynd 3-1.  
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Mynd 3-1  Flæði fjármagns innan fjárstýringar. 

Heimild: Bort 1989. 

Fjármálastjórn horfir gjarnan á stjórnun fjármála til lengri tíma en árs en einn 

mikilvægasti þátturinn innan fjármálastjórnar er lausafjárstýring þar sem horft er til 

skemmri tíma það er tímabils sem er skemur en eitt ár. Helstu verksvið fjármálastjórnar 

og lausafjárstýringar eru (Horcher, 2006): 

 Áætlanagerð. 

 Stjórnun á dreifingu fjármagns og innheimtuhraða. 

 Fjármögnun. 

 Fjárfestingar. 

 Lágmörkun rýrnunar fjármagns vegna svika, mistaka eða annars taps. 
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Auk ofangreindra þátta kemur fjármálastjórnun að alþjóðlegri fjárstýringu, 

uppbyggingu fjármagns, eiginfé, samskiptum við fjármálastofnanir, samskiptum við 

eigendur, vaxtastýringu, tryggingum tengdum eignum og heilsu starfsfólks, skattamálum 

lífeyrisskuldbindingum og mörgu öðru (Bort, 1989). 

3.1 Áætlanagerð 

Áætlanagerð tekur til margra þátta í rekstri fyrirtækis og getur verið til skemmri eða 

lengri tíma. Þegar talað er um áætlanagerð til lengri tíma er um að ræða lengra tímabil en 

12 mánuðir. Áætlun er framtíðarspá og mikilvægt að gögn séu bæði tímasett af nákvæmni 

auk þess að upphæðir séu tilgreindar eins nákvæmlega og þekking leyfir á hverjum tíma. 

Gögnin geta verið unnin út frá núverandi þekkingu um framtíðar greiðsluflæði, 

sögulegum forsendum, útreikningum og/eða reynslu þess sem spáir og þekkingu 

(Horcher, 2006). Til að núvirða framtíðargreiðsluflæði er oft notast við Net Present Value 

(NPV) núvirðingu, Present Value (PV) eða Adjusted Present value (APV) auk þess að 

finna innri vextir fjárfestingar með Internal Rate of Return (IRR) (Brealey, Myers, Allen, 

2006 og Brounen, Jong og Koedijk, 2004). Til eru margar gerðir áætlana innan 

fjárstýringar en algengt er að gerðar séu rekstraráætlanir, fjárfestingaráætlanir og 

fjárstreymisáætlanir. Hjá minni fyrirtækjum tengjast fjármálastjórar bæði 

rekstraráætlunum og fjárstreymisáætlunum en í stærri fyrirtækjum með sérhæfðum 

fjárstýringardeildum sjá rekstrardeildir um rekstraráætlanir í samstarfi við 

fjárstýringardeild sem sér um fjárstreymisáætlanir og fjárfestingaráætlanir (Bort, 1989). 

Rekstraráætlun getur verið til lengri sem skemmri tíma og inniheldur áætlaðar tekjur að 

frádregnum áætluðum breytilegum ásamt föstum kostnaði fyrirtækisins. 

Fjárstreymisáætlanir á borð við sjóðsstreymi eða greiðsluáætlun spá fyrir um framtíðar 

greiðsluflæði fyrirtækisins. Við gerð fjárstreymisáætlana þarf að líta til rekstraráætlunar 

og fjárfestingaáætlunar auk áætlana um breytingu á handbæru fé á tímabilinu.  

Erfitt getur verið að áætla móttöku og greiðslu fjármagns nákvæmlega. Margir þættir 

geta haft áhrif á inn- og útstreymi fjármagns og oft á tíðum er ógjörningur að stjórna þeim 

auk þess sem óvæntir atburðir geta haft áhrif. Við gerð greiðsluáætlana þarf þá að ákveða 

hvaða viðmið skal nota og á hvaða hátt söguleg gögn geta hjálpað við mat á framtíðar 

greiðsluflæði. Vel heppnuð spá um framtíðar greiðsluflæði spilar lykilhlutverk í farsælli 

fjárstýringu fyrirtækis og út frá henni er gerlegt að sjá spá fyrir um hvenær þörf 

viðbótarfjármagns verður og hvenær umfram fjármagn ætti að verða til staðar. Telja 
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fjölmargir stjórnendur að nákvæm spá um framtíðar greiðsluflæði ásamt lausafjárstýringu 

séu þau tæki sem fjárstýringar geta helst nýtt sér til virðisauka innan sinnar deildar 

(Horcher, 2006). 

3.2 Stjórnun á dreifingu fjármagns og innheimtuhraða 

Innstreymi fjármagns fyrirtækis fer mikið eftir eðli viðskiptanna. Stórmarkaðir og 

smásalar fá tekjur sínar að mestu staðgreiddar, með debetkortum eða með kreditkortum. 

Þóknanir og kostnaður vegna kortafærslna getur numið háum upphæðum og því 

mikilvægt að leita hagstæðra samninga við greiðslukortafyrirtækin. Kreditkortafyrirtækin 

bjóða upp á daglegt uppgjör innkomu í gegnum kreditkort gegn hærri þóknun en ef 

mánaðarlegt uppgjör er valið og þarf hvert fyrirtæki fyrir sig að meta ávinning þess, kosti 

og galla (Valitor, 2010). Framleiðslufyrirtæki lána viðskiptavinum sínum oft vörur út í 

reikning og getur greiðslufrestur numið frá nokkrum dögum upp í tugi daga. Mikil 

hagræðing getur verið fólgin í því að stytta greiðslufrest og fá fjármagn hraðar inn í 

fyrirtækið ásamt því að fá lengri greiðslufresti á greiðslu skulda fyrirtækisins til 

lánadrottna. Samkvæmt Mian og Smith (1992) geta fyrirtæki aukið hagræði í meðferð á 

viðskiptaskuldum. Fyrirtæki geta stofnað dótturfyrirtæki til að sjá um innheimtu 

viðskiptaskulda eða gert samning við utanað komandi innheimtufyrirtæki sem sér þá um 

innheimtur fyrir fyrirtækið. Aðrar leiðir eru að gefa út skuldabréf þar sem viðskiptaskuld 

er undirliggjandi trygging eða að kaupa lánatryggingu. 

Ýmis kerfi eru notuð til að auka öryggi greiðslna og til greiðslujöfnunar og eru 

nokkur þau þekktustu SWIFT, SEPA, Euroclear og greiðslukerfi Reiknistofu bankanna. 

Reiknistofa bankanna heldur úti greiðslukerfi fyrir banka, sparisjóði og kortafyrirtæki á 

Íslandi (Reiknistofa bankanna, 2010). SWIFT greiðslukerfið sem sér um alþjóðlega 

fjármálaflutninga (SWIFT, 2010). SEPA (Single Euro Payment Area) er rafrænt evrópskt 

greiðslukerfi fyrir yfirfærslur, beinar gjaldfærslur og kortagreiðslur þar sem allar greiðslur 

eru meðhöndlaðar eins og um innanlandsgreiðslu sé að ræða (European Central Bank, 

2010). Euroclear sér um vörslu og umsýslu sjóða, verðbréfa og afleiðna milli landa eða 

innanlands (Euroclear, 2010). 

3.3 Fjármögnun 

Með nákvæmri fjármálastjórn og áætlanagerð er hægt að greina með góðum fyrirvara 

hvenær búast má við fjármagnsvöntun. Sé fjárþörf þekkt með góðum fyrirvara myndast 

betra tóm til að bregðast við fjármagnsvöntun og undirbúa fjármögnun. Langtíma 
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lánsfjármagn er fengið með lántökum til lengri tíma en eins árs, eiginfjár aukningu, 

skuldabréfaútgáfu, samningum um lánalínur til lengri tíma en árs auk annars. Eins getur 

þótt æskilegt að selja eignir eða draga úr starfsemi, sérstaklega ef útlit er fyrir að ekki 

náist að útvega viðbótar fjármagn í tíma (Bort, 1989 og Horcher, 2006). 

Minni fyrirtæki eiga við annars konar fjármögnunar vandamál en stærri fyrirtæki. 

Minni fyrirtæki eru ólíklegri til að vera skráð á hlutafjármarkaði og samskipti við hluthafa 

óformlegri. Eigendur fyrirtækjanna hafa oft lagt meiginhluta sparifjár síns í fyrirtækið og 

áhætta þeirra því meiri. Að afla viðbótarfjármagns í gegnum núverandi hluthafa getur 

verið erfitt því stór hluti sparnaðar eigenda er þegar bundinn í félaginu. Vaxtakostnaður 

minni fyrirtækja er einnig hærri og því dýrara að afla lánsfjármagns en fyrir stærri 

fyrirtæki (Ang, 1991). 

Um skammtíma fjármögnun er fjallað í kaflanum um lausafjárstýringu. 

3.4 Fjárfestingar 

Með nákvæmri fjármálastjórn og áætlanagerð má greina með góðum fyrirvara hvenær 

umfram fjármagn ætti að verða til staðar í félaginu. Umfram fjármagn er ávaxtað á þann 

hagkvæmasta hátt sem býðst á hverjum tíma með tilliti til áhættu svo tryggt sé að 

fjármagnið verði til staðar þegar félagið þarf á því að halda. Langtíma fjárfestingar eru 

fjárfestingar með líftíma yfir einu ári. Langtíma fjárfestingar eru meðal annars bundnir 

hávaxtareikningar og kaup á skuldabréfum, hlutabréfum, fasteignum, framleiðslu-

einingum eða öðrum fastafjármunum (Bort, 1989). 

Um skammtíma fjárfestingar er fjallað í kaflanum um lausafjárstýringu. 

3.5 Lágmörkun rýrnunar fjármagns 

Eftir því sem fjárstýringardeildir stækka og flækjustig eykst þá aukast möguleikar á að 

gerð séu mistök við fjármagnsstjórnun auk svika eða annars taps. Mikilvægt er að 

verkferlar og hlutverk séu vel skilgreind og þeim sé framfylgt. Hjá minni fyrirtækjum er 

það í höndum yfirmanns/manna að sjá um að verkferlum sé framfylgt af kostgæfni en hjá 

stærri félögum og eftirlitsskyldum sjá auk þess innra eftirlit um að reglum og verkferlum 

sé fylgt (Horcher, 2006). Sértækar tryggingar geta auk þess séð um að bæta fyrirtækjum 

tjón vegna svika eða mistaka starfsmanna.  
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3.6 Lausafjárstýring 

Lausafjárstýring er mikilvægasti þáttur fjárstýringarinnar þar sem áhersla er á fjármagnsflæði 

til skemmri tíma, hámark eitt ár, og þá sérstaklega á móttöku, stjórnun og dreifingu 

fjármagns. (Bort, 1989) Lausafjármagn er mikilvægt til að standa straum af breytingum á 

fjármagnsflæði frá degi til dags auk óvæntra útgjalda vegna (Horcher, 2006): 

 Samdrátts í sölu miðað við áætlanir. 

 Hærri rekstrarkostnaðar. 

 Fjármögnunar verkefnis. 

 Fjármögnunar vegna breytingar á rekstri fyrirtækis til dæmis vegna yfirtöku 

eða sameiningar. 

 Fjármögnunar rannsóknarkostnaðar. 

Lausafjárstýringin þarf að tryggja aðgang að lausafé verði lausafjárskortur eða að 

grípa til ráðstafana til að tryggja að félagið fari ekki í þrot vegna tímabundins skorts á 

lausafé. Sé umfram fjármagn til staðar þarf lausafjárstýringin enn fremur að sjá til þess að 

fjármagnið sé fjárfest á sem arðsamastan hátt. Til að hægt sé að grípa til ráðstafana og til 

að tryggja að rétt magn fjármagns sé í umferð á hverjum tíma skiptir máli að vanda til 

áætlanagerðar á skammtíma fjármagnsþörf félagsins (Horcher, 2006).  

Til að ná sem bestu valdi á lausafjárstjórn félags þarf að liggja nokkuð nákvæmlega 

fyrir hve hratt skuldunautar greiða skuldir sínar og fjármagnsþörf félagsins á hverjum 

tíma. Eins og áður segir er hægt er að ná fram töluverðri hagræðingu með því að fá kröfur 

frá skuldunautum greiddar fyrr með því að lengja greiðslufrest hjá lánadrottnum félags 

eða ná fram lægra verði þegar greitt er snemma. Hvort sem skuldunautur biður um 

lengdan eða styttan greiðslufrest er hægt að finna fórnarkostnað viðskiptanna með EVA 

(Economic Value Added) útreikningum (Mian og Smith, 1992 og Schilling, 1996). 

3.6.1 Breyting á tekjum og/eða rekstrarkostnaði 

Aukin sala getur aukið fjárþörf vegna vaxandi rekstrarkostnaðar. Eins getur samdráttur í 

sölu kallað á auka fjárþörf, sér í lagi sé ekki dregið úr rekstrarkostnaði í tíma til að mæta 

minni sölutekjum. Hækkun rekstrarkostnaðar ótengdum breytingum á sölu veldur að sama 

skapi aukinni fjárþörf og lækkun rekstrarkostnaðar minni fjárþörf (Schilling, 1996). 
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3.6.2 Fjármögnun innan lausafjárstýringar 

Fjármögnun sem hluti af lausafjárstýringu kemur að mestu til vegna breytingar á sölu eða 

rekstrarkostnaði, fjármögnunar verkefnis til skamms tíma, fjármögnunar á rannsókn og 

fjármögnunar vegna breytinga á rekstri svo sem yfirtöku eða sameiningu. Lausafjárstýring 

tekur einnig til annarrar fjármögnunar til skemmri tíma. Lántaka sem hluti af 

lausafjárstýringu fer meðal annars í gegnum lánadrottna, yfirdrátt á bankareikningi, 

lánalínur, peningamarkaðslán og skuldabréf (Bort, 1989 og Horcher, 2006).  

3.6.3 Fjárfestingar innan lausafjárstýringar 

Lausafjárstýringin sér um að fjárfesta til skamms tíma umfram fjármagn fyrirtækja frá 

rekstri þar til þörf er á fjármagninu aftur. Nokkrar fjárfestingarleiðir koma til greina og 

eru þær helstu að leggja fjármagn inn á bankareikninga þar sem binditími getur verið 

mislangur og vextir misháir. Aðrir möguleikar eru að gera samninga um 

peningamarkaðsinnlán, kaupa skuldabréf eða hlutabréf. Hvort sem um skammtíma 

fjárfestingu er að ræða eða fjárfestingu til lengri tíma er mikilvægt að gæta að binditíma 

fjárfestingarinnar og umsýslukostnaðar sem og að elta ekki hæstu vexti eina og sér heldur 

gæta þess að áhætta sé innan viðunandi marka svo líklegt megi telja að fjármagnið verði 

til staðar þegar á þarf að halda. (Bort, 1989 og Horcher, 2006) 
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4 Áhættustýring 

Áhætta er fylgir rekstri fyrirtækja getur verið með ýmsum hætti en undir áhættustýringu 

fjárstýringar eru þeir áhættuþættir er snúa að flæði fjármagns. Helstu áhættuþættir 

fjárstýringarinnar eru (Horcher, 2006): 

 Markaðsáhætta. 

 Fjármálaáhætta. 

 Rekstraráhætta. 

 Lausafjáráhætta. 

Tæki til að mæla áhættu eru nokkur en eitt það algengasta kallast Value-at-risk 

(Horcher, 2006). Samkvæmt könnun Loderer og Pichler (2000) verja svissnesk fyrirtæki 

sig gegn áhættu með kvöðum í samningum, peningamarkaðslánum og áhættudreifingu í 

rekstri og eru þessar varnir færðar á efnahagsreikning fyrirtækisins. Einnig verja fyrirtæki 

sig gegn áhættu með gerð gjaldeyris afleiða og eru þær færðar utan efnahagsreiknings.  

4.1 Markaðsáhætta 

Helstu áhættuþættir markaðsáhættu innan fjárstýringarinnar eru gjaldeyrisáhætta, 

vaxtaáhætta og mótaðilaáhætta (Horcher, 2006). 

4.1.1 Gjaldeyrisáhætta 

Gjaldeyrisáhætta er áhættuþáttur er getur haft mikil áhrif í íslensku efnahagslífi eins og 

árið 2008 minnti eftirminnilega á. Gjaldeyrisáhætta myndast við vöru- þjónustu- eigna- 

eða fjármangskaup og sölu í erlendri mynt. Gjaldeyrisáhætta getur enn fremur myndast 

þegar samkeppnisaðili kaupir vöru eða þjónustu í erlendri mynt og vegna hagstæðs gengis 

getur boðið upp á hagstæðara verð en þegar gengið var óhægstæðara (Horcher, 2006).  

4.1.2 Vaxtaáhætta 

Vaxtaáhætta myndast vegna fjármálafærslna og getur vaxtaáhætta haft áhrif á hagnað 

fyrirtækja. Fjármálafærslur sem bera vaxtaáhættu eru meðal annars kröfur til lánadrottna, 

kröfur frá skuldunautum, nýjar skammtíma sem langtíma lántökur og lánveitingar, 

endurfjármögnun og framlengingar lána auk þess að greiðslur til hluthafa teljast einnig 

vaxtagreiðslur. (Horcher, 2006) 
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Vaxtaferillinn (expectations theory) samanstendur af væntum skammtíma og langtíma 

vöxtum. Í eðlilegu vaxtaumhverfi er vaxtaferillinn uppvísandi sem helgast af því að 

væntir vextir til skemmri tíma eru lægri en væntir vextir til lengri tíma þar sem áhætta er 

meiri til lengri tíma litið (Brealey, Myers og Allen, 2006 og Horcher, 2006) Á Íslandi 

hefur vaxtaferillinn allra jafnan verið niðurvísandi, samanber vaxtaferill óverðtryggðra 

ríkisvíxla og ríkisbréfa árið 2001 (Lánasýsla ríkisins, 2001), þar sem væntir 

langtímavextir eru lægri en væntir skammtímavextir þó áhættan sé meiri til lengri tíma er 

sá þáttur veigaminni en langtíma vaxtavæntingar .  

Veigamikill þáttur tengdur vaxtaáhættu er að verkefni og fjármögnun þeirra geta haft 

mislangan líftíma. Myndist þörf fyrir endurfjármögnun á verkefni eða eign fyrir lok 

líftíma þeirra kemur upp óvissa um hvaða endurfjármögnunarkjör bjóðast þegar þörf er á 

auknu fjármagni og hefur það áhrif á kostnað við verkefnið eða eignina. Hægt er að draga 

úr vaxtaáhættu með því að bæta greiðsluflæði fyrirtækisins, bæta stjórnun á eignum og 

skuldum, taka upp vaxtaafleiður þar sem það hentar og netta vaxtaáhættu innan fyrirtækja 

samstæðna (Horcher, 2006).  

4.1.3 Mótaðilaáhætta 

Mótaðilaáhætta er tilkomin vegna áhættunnar af því að mótaðili í viðskiptum standi ekki 

við sinn hluta af viðskiptunum eða breyti skilmálum kaupanna. Þættir er mótaðilaáhætta 

tekur einnig á er áhætta vegna magns og verðs í viðskiptum þ.e. magns, vöntunar, 

rýrnunar, afhendingarstaðs, flutnings, geymslu og skemmda (Horcher, 2006). 

4.2 Útlánaáhætta 

Útlánaáhætta myndast vegna hvers konar fjármálagerninga sem fyrirtækið á eða skuldar. 

Útlánaáhætta skiptist niður í nokkra flokka og eru þeir helstu vanskilaáhætta, 

mótaðilaáhætta, stjórnmála og landfræðileg áhætta auk lagalegrar áhættu (Horcher, 2006). 

4.2.1 Vanskilaáhætta 

Vanskilaáhætta myndast þegar mótaðili er ófær um að endurgreiða fjármálagerning vegna 

gjaldþrots eða viðskiptaerfiðleika eða að mótaðilinn hreinlega kýs að greiða ekki og með 

þeim hætti stendur ekki við gerða samninga. Til að verja sig gegn vanskilaáhættu er hægt 

að fara þá leið að fá eign á vegum skuldara eða þriðja aðila veðsetta og myndar hún þá 

tryggingu gegn hugsanlegri vanskilaáhættu (Horcher, 2006). 
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4.2.2 Mótaðilaáhætta útlána 

Mótaðilaáhætta kemur til þegar mótaðili stendur ekki við gerða samninga eða dregur að 

uppfylla gerða samningana og getur með því háttarlagi valdið samningsaðila skaða 

(Horcher, 2006). 

4.2.3 Stjórnmála og landfræðileg áhætta 

Með stjórnmála og landfræðilegri áhættu er reynt að meta ástand í viðskiptalandi er snúa 

að líkum á þáttum eins og stríði, náttúruhamförum og breytingum á viðskiptaumhverfi 

(Horcher, 2006).  

4.2.4 Lagaleg áhætta 

Lagaleg áhætta getur stafað af því að mótaðili hafi ekki lagalegan rétt til að stunda 

viðskipti og á það sérstaklega við um afleiðuviðskipti (Horcher, 2006).  

4.3 Rekstraráhætta 

Rekstraráhætta snertir ýmsa ferla innan fyrirtækisins og getur stafað af mörgum þáttum 

svo sem mannlegum mistökum eða svikum. Þá geta verklagsreglur, ferlar og tæknimál 

innan fyrirtækis verið illa útfærð og/eða stjórnun og eftirlit ekki nægjanlegt sem býður 

upp á áhættu svo sem mistök, svik og fleira í þeim dúr (Horcher, 2006). 

4.4 Lausafjáráhætta 

Lausafjáráhætta er sú áhætta að fyrirtæki geti til skamms tíma ekki staðið við fjármálalegar 

skuldbindingar sínar og/eða endurfjármagnað sig. Framboð lausafjár á markaði getur verið 

mismikið milli tímabila en ef framboð lausafjár minnkar getur það haft áhrif á alla markaði og 

gert alla fjármögnun erfiðari og kostnaðarsamari (Horcher, 2006). 

4.5 Önnur áhætta 

Aðrir áhættuþættir en þeir sem áður hefur verið minnst á en ekki síður mikilvægir fyrir 

fyrirtæki á Íslandi undanfarin ár eru kerfisáhætta og hlutabréfaáhætta. Kerfisáhætta er 

áhættan af því að stórar fjármálastofnanir framkalla keðjuáhrif í alþjóðlegu umhverfi sem 

og innanlands (Horcher, 2006). Hlutabréfa áhætta er mikið tengd fjárfestingasjóðum þar 

sem hlutabréf eru sett í pott og ræðast hagnaður sjóðsins af samsetningu eigna í sjóðnum. 

Áhætta stafar af verðfalli hlutabréfa ákveðinna fyrirtækja eða að hlutabréf einstakra 

starfsgreina falli en þá hefur samsetning hlutabréfa innan sjóðs mikið vægi. Áhætta stafar 
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einnig af því að tiltrú á hlutabréfum í heild sinni falli og verð þeirra en þá hefur 

samsetning sjóða lítið vægi (Horcher, 2006 og Landsvaki, 2010). 

4.6 Mælitæki við mat á áhættu 

Mælitæki til að mæla áhættu eru nokkur en eitt það mest notaða er Value-at-risk, oft nefnt 

VaR, sem metur líkur á tapi á ákveðnu tímabili vegna breyttra markaðsaðstæðna. Value-

at-risk útreikningar nást með því að nota meðal annars söguleg gögn, þróuð forrit eins og 

Monte Carlo hermi sem og dreifni og samdreifni stuðla. Önnur verkfæri notuð við að 

meta áhættu eru næmnigreining, Gap greining, sviðsmyndagreining, álagspróf og greining 

kennitalna (Horcher, 2006). 
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5 Gjaldeyrisstýring 

Sveiflur í gengi gjaldmiðla er vel þekkt fyrir Íslendinga. Flest hagkerfi verða fyrir 

töluverðum áhrifum vegna hreyfinga á gjaldeyrismörkuðum og á það ekki síst við um 

smáríki á borð við Ísland og önnur lítil hagkerfi með sjálfstæða mynt. Fyrirtæki er stundar 

aðeins viðskipti á heimamarkaði þar sem öll sala og kaup á vörum og þjónustu er 

innanlands er síður en svo ónæmt fyrir áhrifum erlendis frá og sveiflum í gengi 

heimamyntar gagnvart öðrum myntum. Erlend vara og þjónusta er líklegri til að streyma 

inn á markaðinn þegar gengi heimamyntar er sterkt en að sama skapi verður erlend vara 

dýrari þegar gengi heimamyntar veikist.  

Gjaldeyrisáhætta er töluverð í íslensku viðskiptaumhverfi eins og í öðrum opnum 

hagkerfum og fyrirtækjum mikilvægt að skilja áhættuþætti tengdum gjaldeyri og hvernig 

þeim skuli stjórnað. Þættir sem gott er að líta til vegna ákvörðunar um hvernig 

gjaldeyrisstýringu skal háttað eru (Horcher, 2006): 

 Í hvaða mynt eru tekjurnar. 

 Í hvaða mynt eru skuldirnar. 

 Í hvaða mynt er rekstrarkostnaður. 

 Kostnaðs við að verja sig gegn gjaldeyrisáhættu. 

 Flutningur gjaldeyrisáhættu 

 Gjaldeyrisvörn á erlendum gjaldeyri á móti öðrum erlendum gjaldeyri. 

 Nettun (jöfnun) gjaldeyris innan tengdra félaga í samstæðu. 

 Gjaldeyrisstýring annarra félaga innan sömu starfsgreinar. 

Hver þáttur getur svo haft mismikla þýðingu eftir starfs- og lagaumhverfi fyrirtækja  

5.1 Í hvaða mynt eru tekjur, skuldir og rekstrarkostnaður 

Séu tekjur, skuldir og rekstrarkostnaður ekki í sömu mynt getur áætlað greiðsluflæði 

sveiflast töluvert við breytingu á gengi einstakra mynta. Tekjur innflutningsfyrirtækja 

aukast að jafnaði þegar íslenska krónan, ISK, er sterk með tilliti til helstu viðskiptalanda 

okkar eins og var árin 2006 til 2007. Erfiðara er á sama tíma fyrir útflutningsfyrirtæki að 
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selja vöru sína úr landi þar sem sterkara gengi ISK þýðir að vara og/eða þjónusta að öðru 

óbreyttu hækkar í verði erlendis. Ef sala á vöru og/eða þjónusta er á föstu erlendu gengi 

þá þýðir sterkara gengi ISK að tekjur lækka er þeim er snúið úr erlendu myntinni og yfir í 

ISK og á móti aukast þær í ISK ef gengi ISK veikist.  

Árin 2008 og 2009 varð mikill viðsnúningur í virði ISK gagnvart myntum helstu 

viðskiptalanda okkar, samanborið við árin á undan. ISK lækkaði umtalsvert í virði 

(Seðlabanki Íslands, 2010) sem hafði í för með sér að útflutningur jókst sem og virði þess 

sem selt var. Innflutningsfyrirtæki áttu hins vegar erfiðara uppdráttar við veikingu 

krónunnar þar sem kaupmáttur Íslendinga minnkaði vegna vöruhækkana samfara 

óhagstæðara gengi ISK auk annarra þátta (Hagstofa Íslands, 2010). 

Hvort sem fyrirtæki eru í innflutningi eða útflutningi eða selja vöru eða þjónustu eru 

áhrif gengis ISK gagnvart öðrum myntum töluverð og því æskilegt fyrir fyrirtæki að 

marka eigin stefnu um gjaldeyrisstýringu félagsins. Félög í starfsumhverfi þar sem 

samkeppni ríkir þurfa að vera á verði gagnvart því hvernig önnur félög í sömu starfsgrein 

bregðast við breytingum á gengi ISK. Taka þarf ákvörðum um hvort hagstætt sé að fylgja 

fjöldanum í ákvörðunum til að lágmarka áhættu og kostnað við gjaldeyrisvarnir. Í könnun 

Stulz (1996) kom í ljós að algengt er að minni fyrirtæki kjósi að fjárfesta ekki í vörnum 

gegn áhættu á meðan stærri fyrirtæki kaupi frekar varnir. 

Hægt er að draga úr gjaldeyrisáhættu og jafnvel flytja hana yfir á mótaðilann með 

breytingum á innkaupum og framleiðslu og þar þarf að huga vel að vali á birgjum, 

uppruna hráefnis og staðsetningu framleiðslunnar. Sé birgi staðsettur utan heimalands 

kaupanda er samt sem áður hægt að fara fram á að hann taki gjaldeyrisáhættuna á sig og 

vörusalan fari fram í heimamynt kaupandans. Einnig þekkist að reikningar séu gefnir út í 

tveim myntum og greiðslan framkvæmd í þeirri mynt sem hagstæðust er kaupanda á 

hverjum tíma (Horcher, 2006). 

Margar ástæður geta legið á bak við að ákjósanlegt þyki að taka lán í erlendum 

gjaldeyri. ISK er hávaxtamynt samanborið við nágrannalöndin og hagstæðir vextir 

lágvaxtamynta geta verið ástæða til skuldsetningar í annarri mynt en þeirri sem 

tekjustreymið er samsett af, sjá Mynd 5-1. 
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Mynd 5-1  Samanburður á stýrivöxtum 

Heimildir: Bank of England, 2009, European Central Bank, 2009, Norges Bank, 

2009a og 2009b, Seðlabanki Íslands, 2009b og The Federal Reserve, 2009. 

 

Á Íslandi hafa stýrivextir Seðlabanka Íslands síðustu 10 ár ekki farið undir 5% og 

oftar en ekki verið í kringum 10% til 15% en á sama tíma hafa seðlabankar Evrópu, 

Noregs, Englands og Bandaríkjanna haldið vöxtunum í kringum 5% eða lægri.  

Töluverð áhætta getur fylgt því að sækja í erlent lánsfé. Það sannaðist rækilega við fall 

bankanna árið 2008 og veikingu ISK gagnvart helstu gjaldmiðlum. Hjá þeim fyrirtækjum 

og einstaklingum er höfðu skuldsett sig í erlendri mynt en höfðu tekjur í ISK myndaðist 

óhagstæður munur á fjárstreymi tekna og skulda. Skuldirnar hækkuðu vegna 

gengisveikingar ISK en á sama tíma stóðu tekjurnar í stað nema gripið væri til 

verðhækkana. Sé hluti tekna hins vegar í erlendum gjaldeyri er hægt að verja opna 

gjaldeyrisstöðu félagsins með að skuldsetja félagið í sömu mynt og tekjustreymið er eða 

mynt sem er með svipaða leitni. Erlend skuldsetning getur einnig þótt góður kostur til að 

fjármagna kaup á eignum erlendis og virkar þá um leið sem gjaldeyrisvörn þar sem bæði 

eign og skuld eru í erlendum gjaldeyri. 

5.2 Gjaldeyrisvarnir og nettun 
Hægt er að nota afleiður til að verja fyrirtæki fyrir breytingu á gengi gjaldmiðla auk þess 

að netta (jafna) opna stöðu gjaldeyris innan fyrirtækja samstæðna. Afleiður skiptast í 
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nokkra flokka og eru þar á meðal framvirkir samningar, valréttarsamningar og 

skiptasamningar (Hull, 2006). 

Framvirkir samningar eru tegund afleiða þar sem einn aðili gerir samning við annan 

aðila um að eiga fyrirfram ákveðin viðskipti með undirliggjandi eign á fyrirfram 

umsömdu gengi í framtíðinni (fleiri en 2 dagar). Hægt er að gera framvirkan samning um 

hráefni, gjaldeyri, vexti og fleira og eru samningsaðilarnir skuldbundnir til að uppfylla 

samninginn (Hull, 2006).  

Valréttarsamningar, öðru nafni vilnanir, er önnur tegund afleiða þar sem keyptur er 

réttur til að eiga ákveðin viðskipti gegn þóknun. Seljanda valréttsins ber að efna 

samninginn sé þess óskað en kaupandi valréttsins hefur val um hvort hann fer fram á 

efndir samningsins eður ei (Hull, 2006). 

Skiptasamningar eru algengir sem vaxtaskiptasamningar en þá gera tveir aðilar 

samning um að skipta á vaxtakjörum. Annar aðilinn gæti verið með fasta vexti en hinn 

breytilega vexti og skipta þá aðilarnir á vöxtunum. Eins er hægt að gera 

gjaldeyrisskiptasamningar (currency swap) þar sem aðilar gera samning um að skipta á 

gjaldeyri sem síðan gengur til baka að ákveðnum tíma liðnum. Á upphafsdegi er skipti 

fara fram er notað stundargengi en á sama tíma er gerður samningur um hvenær skipti 

skulu ganga til baka og á hvaða verði það sé, framvirkt gengi. Þessi gerð samnings er í 

raun allt í senn stundarsamningur sem og framvirkur samningur (Hull, 2006). 

Gjaldeyrisvörn á erlendum gjaldeyri á móti öðrum erlendum gjaldeyri er leið sem hægt er 

að fara, sérstaklega til að verja lágar upphæðir eða ef um að ræða  myntir sem dýrt er að gera 

framvirka samninga um vegna smæðar myntsvæðisins. Farin er þá sú leið að finna aðra 

hagstæðari mynt með líka fylgni og sú sem er undirliggjandi (Horcher, 2006).  

Móðurfélag sem samanstendur af einu eða fleiri dótturfélögum getur nettað opna 

stöðu gjaldeyris innan tengdra félaga í samstæðunni. Opin staða gjaldeyris er munurinn á 

eignum og skuldum í erlendri mynt (Horcher, 2006). 

Starfsumhverfið getur haft mikið um að segja þegar kemur að því að velja hvernig 

félagið ver sig gegn breytingum á gengi erlendra gjaldmiðla. Innkaupsverð á innfluttum 

vörum er oftar en ekki í erlendri mynt og ákveðið marga mánuði fram í tímann. Verði 

sveiflur á gengi innlends gjaldeyris frá því pöntun er gerð og þar til varan kemur til 

landsins getur það haft mikil áhrif á framlegð og söluverð. Hvort félög ákveði að gera 

framvirka samninga til að festa innkaupsverðið með tilliti til innlends gjaldeyris getur 
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farið mjög eftir hvað önnur fyrirtæki í sömu starfsgrein gera. Samkvæmt rannsókn 

Hakkarainen, Joseph, Kasanen og Puttonen (1998) um gjaldeyrisstýringu í finnskum 

iðnfyrirtækjum kom í ljós að fyrirtæki stilltu gjaldeyrisvarnir af með tilliti til gjaldeyrisstýringar 

stefnu fyrirtækisins sem og umhverfisþátta. Skynjun stjórnenda á umhverfinu hafði mikið um það 

að segja hvernig stefnu gjaldeyrisvarna var háttað sem og framkvæmd þeirra og eftirfylgni með 

stöðu samninga. Samkvæmt þessari könnun virðist framkvæmd gjaldeyrisvarna innan hvers lands 

breytast í takt við fjárhagslegar og efnahagslegar aðstæður. 

Við fall bankanna og setningu reglna um gjaldeyrismál nr. 1130/2008 varð íslenskum 

félögum tímabundið ógerlegt að verja sig gagnvart gengisáhættu. Framvirkir samningar 

og gjaldeyrisskiptasamningar voru bannaðir tímabundið og gjaldeyrishöft tekin upp. 

Tekjur af sölu erlendis frá, hvort sem sala vörunnar eða þjónustunnar fór fram í ISK eða 

erlendum gjaldeyri, urðu skilaskyldar til Íslands innan ákveðins tímaramma. Greiðslur frá 

erlendum félögum urðu aðeins heimilar til greiðslu í erlendum gjaldmiðli, ekki ISK, en 

með ákveðnum undantekningum þó sem verður ekki fjallað nánar um hér. 
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6 Tæknibúnaður og upplýsingagjöf 

Tæknibúnaður sem notast er við í fjárstýringu má skipta í tvo hópa. Annars vegar 

tæknibúnaði er fjárstýring notar til að vinna með upplýsingar frá rekstri og efnahagi 

fyrirtækis og svo eru það upplýsingaveitur sem veita upplýsingar af fjármálamörkuðum. 

6.1 Fjárhagsupplýsingar vegna reksturs fyrirtækis 

Til að vita hver staða fyrirtækja er þarf að vera hægt að sækja gögn úr bókhaldskerfum 

félaganna. Grunn upplýsingar sem hægt er að fá úr bókhaldskerfum eru upplýsingar um 

rekstur og efnahag félags. Til að geta á hverjum tíma sótt nýjustu upplýsingarnar þarf 

bókhald félagsins að vera uppfært reglulega til að sala og rekstrarkostnaður séu 

rauntímagögn auk þess að innborganir, greiðslur sem og aðrir fjármálagerningar þurfa að 

bókast um leið og til þeirra er stofnað eða því sem næst. Séu grunngögn ekki rétt eða ef 

upplýsingar vantar getur verið erfitt að vinna góðar og áreiðanlegar fjárhagsupplýsingar 

byggðar á bókhalskerfi félagsins.  

Tækni er heldur utan um fjárhagsupplýsingar fyrirtækja og byggir á upplýsingum 

sóttum úr bókhaldskerfi getur verið allt frá töflureikni á borð við excel og upp í sérsmíðuð 

fjárstýringar forrit eða forrit byggð ofan á bókhaldskerfi fyrirtækisins. Hvert sem forritið 

er þá eru helstu vinnuskjöl og skýrslur eftirfarandi sem geta þá ýmist horft til skemmri 

og/eða lengri tíma (Horcher, 2006): 

 Áætlanagerð 

 Lausafjárstaða 

 Nettun bankareikninga 

 Gjaldeyrisstaða 

 Áhættustýring 

 Staða afleiðna og annara fjármálagerninga 

 Eiginfjárhlutfall 

Upplýsingaskylda fyrirtækja í almennum rekstri um tölur frá fjárstýringu er mis mikil 

og því undir hælinn lagt hjá hverju og einu fyrirtæki hve mikil vinna og hvernig er staðið 

að áætlanagerð, lausafjárstýring, gjaldeyrisstýringu og öðrum þáttum tengdum 
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fjárstýringu. Sé fyrirtæki skráð á almennum hlutabréfamarkaði aukast skyldur félagsins til 

upplýsingagjafar til hluthafa auk þess sem fyrirtæki í eftirlitsskyldum rekstri þurfa að 

uppfylla ákveðin skilyrði og skila reglulega skýrslum til eftirlitsaðila ætli þau sér að 

viðhalda starfsleyfum (Fjármálaeftirlitið, 2010b). 

6.2 Upplýsingakerfi af fjármálamörkuðum 

Upplýsingarveitur fjármálamarkaða bera viðtakandanum fréttir frá öllum heimshornum. 

Ekki þurfa öll félög á þessari þjónustu að halda og fer það eftir eðli rekstrarins hvort svo 

sé eður ei. Upplýsingar sóttar frá þessum upplýsingaveitum eru ýmist á rauntíma eða 

tafðar og veita viðskipta- og fjármálafréttir af: 

 Gjaldmiðlum 

 Afleiðum 

 Vöxtum 

 Hlutabréfum 

 Skuldabréfum 

 Hrávörum svo sem gulli, olíu og kaffi baunum 

 Ýmislegu öðru sem kemur fyrirtækjum við til dæmis lánshæfismati. 

Tvö af stærstu fyrirtækjunum á sviði upplýsinga frá fjármálamörkuðum eru félögin 

Reuters og Bloomberg og er hægt að nálgast nýjustu upplýsingarnar frá þeim með að 

kaupa aðgang að þjónustusíðum þeirra. 

 



 

-31- 

7 Hið ytra umhverfi frá árinu 2006 til 2009 
Áhrif erlendis frá hafa veruleg áhrif á íslenskt atvinnulíf. Árið 2006 voru bankar landsins í 

örum vexti og útrás sem hélt áfram til byrjun árs 2008. Í gegnum bankakerfið áttu 

fyrirtæki landsins auðvelt aðgengi að lánsfé sem hjálpaði fyrirtækjunum við að stækka 

bæði innanlands sem utan. Lánsfé fyrirtækja var að hluta til í ISK en auk þess í erlendum 

gjaldeyri.  

Mynd 7-1  Gengi ISK árin 2000 til 2009 

Heimild: Seðlabanki Íslands, 2010. 

Árið 2006 og árin á undan hafði ISK verið að styrkjast gagnvart helstu myntum og 

efnahagsleg bjartsýni töluverð, sjá Mynd 7-1 sem er byggð á meðaltali innan hvers árs og 

miðgengi mynta gagnvart ISK útgefnu af Seðlabanka Íslands. 

Í sjöunda kafla verða tekin saman helstu atriði sem höfðu áhrif á íslenska efnahagslífið 

og þar með fjárstýringu árin 2006 til 2009 og er hægt að sjá á Mynd 7-2  gengisþróun 

ISK, miðgengi, árin 2006 til 2009 gagnvart USD, GBP, CHF og EUR. 
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Mynd 7-2  Gengi ISK árin 2006 til 2009 

Heimild: Seðlabanki Íslands, 2010. 

Árin 2006 til 2007 var ISK töluvert sterk gagnvart myntum helstu viðskiptalanda 

Íslands. Það var svo ekki fyrr en leið á árið 2008 að ISK byrjaði langt veikingarferli sem 

endaði með harkalegum skell undir lok ársins ásamt bankahruni og gjaldeyrishöftum. 

Ytra umhverfi árið 2006 

Árið 2006 var aðgengi að lausafé auðvelt og lánsfjárkostnaður í lágmarki. Viðskipti 

með ýmiskonar fjármálavafninga voru vinsæl og almennar væntingar um áframhaldandi 

góðæri. Gengi íslensku krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum var hagstætt í sögulegu 

tilliti. Stóran part ársins sveiflaðist gengi ISK gagnvart EUR í kringum 88 krónum en 

sterkust var hún í ársbyrjun rúmar 73 krónur og veikust rúmar 96 krónur um mitt árið, sjá 

Mynd 7-3.  
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Mynd 7-3  EUR/ISK árið 2006 

Heimild: Seðlabanki Íslands, 2010. 

Seðlabanki Íslands hækkaði stýrivexti um 3,75% á árinu til að stemma stigu við 

þenslu í þjóðfélaginu (Seðlabanki Íslands, 2009b) og vildi með því ná mjúkri lendingu 

þjóðarbúsins. Á sama tíma fluttust lán í auknum mæli úr ISK í erlenda mynt þar sem 

vaxtakjör þóttu hagstæðari. Hlutabréfa úrvalsvísitalan hækkaði um 15,8% á árinu og varð 

metvelta hlutabréfaviðskipta í Kauphöllinni (Fjármálaeftirlitið, 2007). 

7.1 Ytra umhverfi árið 2007 
Fram eftir árinu 2007 voru stjórnendur stærstu fyrirtækja landsins bjartsýnir á 

áframhaldandi hagsæld til skemmri sem lengri tíma. Það var svo undir lok ársins að 

væntingar um framtíðar hagsæld fóru minnkandi (Samtök atvinnulífsins, 2008) samfara 

því að útlána bólan í Bandaríkjunum sprakk (BBC, 2009). 

Tímalína yfir atburði í alþjóðlegu efnahagslífið árið 2007: 

• Janúar – OMX-15 hlutabréfa úrvalsvísitalan byrjar árið í 6.410 stigum 
(Fjármálaeftirlitið, 2007). 

• Júlí – Aukin  vanskil á undirmálslánum í Bankaríkjunum. OMX-15 hlutabréfa 
úrvalsvísitalan toppar í 9.016 stigum (Fjármálaeftirlitið, 2007). 

• Október - Útlánabólan í Bandaríkjunum sprakk og uppgangi á 
húsnæðismarkaði sem hafði ríkt frá árinu 2004 lauk með hvelli. Orsökin var 
útlánatap af undirmálslánum til fólks með takmarkaða greiðslugetu sem sett 
höfðu verið saman í skuldabréfavafninga (BBC, 2009).  



 

-34- 

• Nóvember -  Hlutabréf féllu í verði um allan heim. Á Íslandi féll hlutabréfa 
úrvalsvísitalan niður í 7.223 stig (Fjármálaeftirlitið, 2007). 

• Desember – Minnkandi traust milli bankastofnanna sem gerði að verkum að 
endurfjármögnun varð erfiðari og veðköll algengari. Hlutabréfa úrvalsvísitalan 
endaði árið rétt undir því sem árið byrjaði í, rúmum 6.300 stigum 
(Fjármálaeftirlitið, 2007). 

Mynd 7-4  EUR/ISK árið 2007 

Heimild: Seðlabanki Íslands, 2010. 

Gengi ISK gagnvart helstu gjaldmiðlum hélst frekar stöðugt árið 2007, sjá Mynd 7-4. 

Miðgengi ISK gagnvart EUR sveiflaðist í kringum 87,6 krónur en sterkast stóð miðgengi 

ISK í 81,72 krónum það árið gagnvart EUR en veikast í 93,87 krónum. 

7.2 Ytra umhverfi árið 2008 
Árið 2008 varð mjög afdrifarík fyrir bankastarfsemi um allan heim þar sem yfirvöld 

margra landa þurftu að hlaupa undir bagga með mikilli innspýtingu fjármagns til að 

bjarga fjármálastofnunum frá gjaldþroti. Ekki var þó öllum fjármálastofnunum bjargað, 

samanber fjárfestingarbankann Lehman brothers í Bandaríkjunum. Á Íslandi voru stærstu 

bankar landsins yfirteknir af ríkinu hver á fætur öðrum í október það árið. Tímalína 

atburða árið 2008 hér að neðan er byggð á upplýsingum af netsíðu gtnews (2009) nema 

annað sé tekið fram. 
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Tímalína yfir atburði í alþjóðlegu efnahagslífið árið 2008: 

• Janúar – Fall á hlutabréfamarkaði hélt áfram jafnt og þétt. 

• Febrúar – Breski bankinn Northern Rock er yfirtekinn af breska ríkinu.  

• Íslenska hlutabréfa úrvalsvísitalan fellur niður fyrir  5.000 stig (Samtök 
atvinnulífsins, 2009). 

• Mars – Bandaríski bankinn Bear Stearns, fimmti stærsti bankinn á Wall Street, 
er yfirtekinn af JPMorgan Chase til að forða Bear Stearns frá falli. JPMorgan 
fjármagnaði hluta kaupanna með láni frá Bandaríska seðlabankanum. Íslenska 
krónan byrjar að falla í virði, sjá Mynd 7-5. 

• Ágúst – Bandaríski fasteignalánasjóðurinn IndyMac Bancorp fer í þrot. 

• September – Tveir stærstu fasteignalánasjóðir Bandaríkjanna, Fannie Mae og 
Freddie Mac, þjóðnýttir. Fjárfestingarbankinn Lehman brothers gjaldþrota. 
Marrill Lynch bjargað fyrir horn með yfirtöku af Bank of America. Áttatíu 
prósent af AIG, stærsta tryggingafélag heims, yfirtekið af bandarískum 
yfirvöldum gegn innspýtingu fjármagns. Fasteingalánasjóðurinn Washington 
Mutual (WaMu) yfirtekinn af JPMorgan Chase. Í Bretlandi er 
fasteignalánasjóðurinn HBOS yfirtekin af Lloyds TSB og Brandford & 
Bingley þjóðnýttur. Evrópska fjármála og tryggingarfélagið Fortis er að hluta 
til þjóðnýtt og Dexia banka er bjargað af yfirvöldum í Belgíu, Frakklandi og 
Lúxemborg. Íslenska hlutabréfa úrvalsvísitalan fellur niður fyrir 4.000 stig 
(Samtök atvinnulífsins, 2009) og ríkið kaupir 75% hlut í Glitni. 

• Október – Landsbankinn, Glitnir og Kaupþing eru þjóðnýttir. Neyðarlög sett 
sem gerðu þjóðnýtingu bankanna mögulega. Bretar setja hryðjuverkalög 
gangvart íslenskum félögum. Krónan tekur dýfu og veikist verulega. Hlutabréf 
hríðfalla í verði og hlutabréfa úrvalsvísitalan fer undir 700 stig (Samtök 
atvinnulífsins, 2009). Þjóðverjar tilkynna um innspýtingu í einn af stærstu 
bönkum landsins, Hypo Real estate, til að verja hann frá falli. Rússar dæla 
langtíma fjármagni inn í stærstu ríkisbankana. Bretar samþykkja risavaxta 
björgunaráætlun og fjármögnun er snýr að fjármagnsstofnunum Abbey, 
Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB, Royal Bank of Scotland, Standard 
Chartered og Nationawide Building Soceiaty. Seðlabankar Bandaríkjanna, 
Evrópusambandsins, Englands, Sviss, Kanada og Svíþjóðar tilkynna lækkun 
stýrivaxta. Sviss dælir fjármagni til UBS til að bjarga bankanum. Yfirvöld 
fjölmargra landa Evrópu tilkynna um björgunaráætlanir og innspýtingu 
fjármagns í lánastofnanir landa sinna. Suður Kórea tilkynnir um 
björgunarpakka gagnvart fjármálastofnunun landsins. Fjármálastofnanir um 
allan heim eru yfirteknar. Evrópusambandið opnar lánalínu fyrir Ungverjaland. 

• Nóvember – Seðlabankar Evrópu, Bretlands og Ástalíu lækka stýrivexti. 
Ungverjaland, Pakistan og Ísland fá aðstoð frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum 
(International Monetary Fund, 2010). Stjórnvöld í Kína kynna 2ja ára 
aðgerðapakka til að hjálpa atvinnulífinu. Stærsti og elsti fjárfestingabanki 
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Norðurlandanna er yfirtekinn af sænskum yfirvöldum. Miklar uppsagnir í 
bankakerfinu bæði í Bandaríkjunum og Evrópu.  

• Desember – Seðlabankar Evrópusambandsins, Bandaríkjanna, Kína, 
Englands, Kanada og Nýja Sjálands tilkynna um lækkun stýrivaxta. Írar kynna 
björgunarpakka gagnvart bönkum landsins. Lettland þjóðnýtir Parex Bank. 
Stjórnvöld í Japan auka við fjármagns til að koma hjólum atvinnulífsins aftur 
af stað. Fjölmörg stór alþjóðleg fyrirtæki í miklum vandræðum, þar á meðal 
General Motors, Chrysler, Wolkswagen, Saab og Volvo.  

Hlutabréf og hlutabréfavísitölur um allan heim hríðféllu í virði árið 2008 og var 

lækkunin oftar en ekki upp á tugi prósenta. Á sama tíma og seðlabankar víða um heim 

kepptust við að lækka stýrivexti þá hækkuðu stýrivextir á Íslandi. Alls nam hækkun 

stýrivaxta Seðlabaka Íslands 4,25% árið 2008, í byrjun árs voru stýrivextir í 13,75% en 

enduðu í desember í 18% (Seðlabanki Íslands, 2009b). 

Gengi ISK gagnvart gengi helstu viðskiptalanda féll mikið árið 2008 ásamt tiltrú 

umheimsins á efnahagi landsins, sjá Mynd 7-5. Töluverðar umræður urðu um 

spákaupmenn og að áhlaup hefði verið gert á íslensku krónuna og hlutabréfamarkaðinn af 

alþjóðlegum vogunarsjóðum. Auknar áhyggjur, þó helst erlendis frá, voru af því að 

íslenska bankakerfið væri of stórt miðað við efnahag landsins og íslenski Seðlabankinn 

væri ekki í stakk búinn fjárhagslega til að standa við bakið á íslensku bönkunum ef á 

reyndi. Innanlands var þó sú almenna trú að bankarnir væru of stórir til að falla. 

Mynd 7-5  EUR, USD og GBP gagnvart ISK árið 2008 

Heimild: Seðlabanki Íslands, 2010. 
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ISK var sterkast í upphafi árs þegar miðgengi 1 EUR jafngilti rétt rúmum 90 ISK en 

veiktist þegar leið á árið og varð veikust í kringum fall bankanna þegar miðgengi 

EUR/ISK fór í 187 og er óhætt að segja að gengi ISK gagnvart EUR hafi hrunið á árinu 

2008. Svipuð leitni var við myntir helstu viðskiptalanda Íslands þar sem virði ISK í lok 

árs var aðeins hálfvirði af virði krónunnar í upphafi árs.  

7.3 Ytra umhverfi árið 2009 

Árið 2009 voru áframhaldandi fréttir af slæmri stöðu margra fjármálastofnanna og 

fyrirtækja bæði á Íslandi og erlendis. Endurreisn íslenska bankakerfisins gekk hægt fyrir 

sig auk þess sem að yfirvöld margra landa þurftu að veita fjármálafyrirtækjum aðstoð til 

að halda þeim starfhæfum. Tímalína atburða árið 2009 hér að neðan er byggð á 

upplýsingum af netsíðu gtnews (2009) nema annað sé tekið fram. 

Tímalína yfir atburði í alþjóðlegu efnahagslífið árið 2009: 

 Janúar – Seðlabankar víða um heim héldu áfram að lækka stýrivexti en 

stýrivextir á Íslandi héldust óbreyttir í 18%. Samdráttur á heimsvísu og mesta 

atvinnuleysi í Bandaríkjunum síðan í seinni heimstyrjöldinni. Írsk stjórnvöld 

yfirtaka Anglo Irish Bank. Ríkisstjórnir halda áfram með björgunarpakka sína 

gagnvart lánastofnunum og fyrirtækjum. Lánshæfiseinkunn Standard & Poor‘s 

fyrir Spán fer niður fyrir AAA. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 

Samfylkingarinnar fer frá völdum. Íslenska úrvalsvísitalan OMX6 byrjar árið í 

999,59 stigum (The NASDAQ OMX Group, Inc, 2010). 

 Febrúar – Ríkisstjórnarskipti þar sem við tekur stjórn Samfylkingarinnar og 

Vinstri grænna. Áfram dregur úr hagvexti fjölmargra ríkja um allan heim þrátt 

fyrir áframhaldandi stýrivaxtalækkanir í Evrópu og víðar. Dubai tekur lán hjá 

Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Fjármálafyrirtæki og önnur fyrirtæki 

upplýsa um mikið tap af rekstri. 

 Mars –Straumur-Burðarás og SPRON falla. UniCredit, einn af stæðstu 

bönkum Ítalíu biður um opinbera fjárhagsaðstoð og spænsk yfirvöld koma 

bankanum Caja Castilla La Mancha til bjargar. Samdráttur hjá ríkjum 

Evrópusambandsins, Bandaríkjunum, Bretlandi og víðar. Seðlabanki Íslands 

lækkar stýrivexti um 1%, niður í 17%. (Seðlabanki Íslands, 2009b) Íslenska 

vísitalan OMX6 byrjar mars í 824,1 stigum, lækkar niður í 566,6 stig en endar 

mánuðinn í 638,97 stigum. (The NASDAQ OMX Group, Inc, 2010) 

 Apríl – Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn veitir lán til Póllands og Mexíkó. 

Stýrivextir í Svíþjóð fóru niður í 0,5%. Hlutabréf halda áfram að lækka 

samhliða ótta um útbreiðslu svínaflensunnar. Seðlabanki Íslands lækkar 

stýrivexti niður í 15,5% 

 Maí – Evrópski Seðlabankinn lækkar stýrivexti niður í 1% og Seðlabanki 

Íslands lækkar sína stýrivexti niður í 13%. Crysler bílaframleiðandinn sótti um 
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gjaldþrotaskipti. Þrátt fyrir mikið af neikvæðum fréttum ásamt því að Standard 

and Poor‘s hafi lækkað horfur í bresku atvinnulífi úr stöðugum í neikvæðar eru 

jákvæðar fréttir byrjaðar að heyrast. Vöxtur í efnahagi Indlands var 5,85% 

fyrstu 3 mánuði ársins borið saman við árið á undan sem var meira en búist var 

við og meiri jákvæðni ríkir í þýsku efnahagslífi en síðustu mánuði á undan.  

 Júní – Efnahagur stærstu ríkja heims er byrjaður að ná jafnvægi, brothættu þó. 

Evrópski Seðlabankinn lánar Sænska Seðlabankanum fjármagn til að hjálpa 

sænskum fjármálafyrirtækjum starfandi í Eystrasaltsríkjunum. 9,5% 

atvinnuleysi á Evrusvæðinu og það hæsta í 10 ár. Seðlabanki Íslands lækkar 

stýrivexti niður í 12% (Seðlabanki Íslands, 2009b). 

 Júlí – Ghana, Sri Lanka, Bosnía og Hersegóvína fá lán frá Alþjóða 

gjaldeyrissjóðnum (International Monetary Fund, 2010). 

 Ágúst – Alþjóðlegi hlutabréfamarkaðurinn sýnir jákvæð batamerki. 

Seðlabanki Suður-Afríku lækkar stýrivexti niður í 7%. Fjármögnun 

Íslandsbanka og Kaupþings tryggð (Fjármálaráðuneytið, 2009a). 

 September – Kröfuhafar Glitnis yfirtaka 95% hlut í Íslandsbanka 

(Fjármálaráðuneytið, 2009b). 

 Október – Kröfuhafar Kaupþings yfirtaka 87% hlut í Arion Banka 

(Fjármálaráðuneytið, 2009c). 

 Nóvember - Seðlabanki Íslands lækkar stýrivexti niður í 11% (Seðlabanki 

Íslands, 2009b). 

 Desember – Seðlabanki Íslands lækkar stýrivexti niður í 10% (Seðlabanki 

Íslands, 2009b). Íslenska OMX6 vísitalan endar árið í 814,98 stigum (The 

NASDAQ OMX Group, Inc, 2010). Atvinnuleysi jókst mikið á Íslandi árið 

2009 og var ársmeðaltalið 8% en frá því árið 1980 hafði ársmeðaltal 

atvinnuleysis hæst farið í 5% en það var árið 1995 (Vinnumálastofnun, 2010). 

Í framhaldi af falli íslensku bankanna í október árið 2008 voru sett gjaldeyrishöft á 

viðskipti með íslensku krónuna. Með gjaldeyrishöftunum var erlendum aðilum er áttu 

ISK hvort sem þær voru staðsettar á Íslandi eða hjá erlendri fjármálastofnun gert erfitt um 

vik að selja ISK og kaupa aðra mynt í staðinn (Reglur 1130/2008). Markaður með ISK 

erlendis þar sem íslenskar lánastofnanir eiga ekki hlut að máli er kallaður 

aflandsmarkaður og er gengið sem notað er í þeim viðskiptum aflandsgengi ISK. 

Aflandsgengi ISK árið 2009 var töluvert veikara en gengi ISK hjá Seðlabanka Íslands og 

fór gengi EUR/ISK þar í allt að 300 (Seðlabanki Íslands, 2009a).  
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Mynd 7-6  EUR, USD og GBP gagnvart ISK árið 2009 

Heimild: Seðlabanki Íslands, 2010. 

Uppgefið miðgengi ISK hjá Seðlabanka Íslands gagnvart USD, GBP og EUR 

sveiflaðist nokkuð árið 2009, sjá Mynd 7-6. Lítil velta var þó á millibankamarkaði með 

ISK ásamt því að Seðlabankinn var með inngrip á markaðinn. Í upphafi ársins var 

miðgengi 1 EUR um 169 ISK en í lok ársins hafði ISK veikst og komin í rétt tæpar 180 

krónur. Veikust var ISK gegn EUR í nóvember eða 186,65 en sterkust í mars, 141,94. 

Svipuð þróun var gagnvart öðrum myntum. 
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8 Aðrar rannsóknir 

Aðilar sem hafa gert sambærilegar rannsóknir á fjárstýringu og gert var í þessu verkefni eru 

IFS ráðgjöf (2005 og 2006), Capacent (2009), Ernst & Young (2006, 2008a og 2008b) og 

PriceWaterhouseCoopers (2006) og verður nánar fjallað um rannsóknir þeirra hér að neðan. 

8.1 Könnun IFS ráðgjafar 

IFS Ráðgjöf (2005 og 2006) framkvæmdi könnun um málefni innan fjárstýringar í árslok 

2005 fyrir fagtímaritið Fjárstýringu. Könnunarinnar var send til 370 af stærri fyrirtækjum 

landsins ásamt lífeyrissjóðum og sveitarfélögum og var svarhlutfall 24%.  

Kannað var hvort fyrirtækin er tóku þátt í könnuninni hefðu formlega eða óformlega 

fjárstýringarstefnu, sjá Tafla 8-1. 

Tafla 8-1  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2005 

Formleg stefna samþykkt af stjórn 20% 

Óformlegar reglur frá stjórn 24% 

Óformleg munnleg stefna 23% 

Engin stefna 34% 

Heimild: IFS Ráðgjöf, 2005. 

Meirihluti aðspurðra, 57%, var samkvæmt þessari könnun án fjárstýringarstefnu eða 

aðeins með óformlega munnlega stefnu. Um 44% höfðu formlega stefnu eða óformlegar 

reglur frá stjórn fyrirtækisins. Árið áður framkvæmdi IFS (2005) samskonar könnun þar 

sem svörun er ókunn og spurðu þá einnig að því hvort fyrirtækin hefðu formlega eða 

óformlega fjárstýringarstefnu, sjá tafla 8-2. Eins og árið 2005 var minna en helmingur 

aðspurðra með formlega stefnu samþykkta af stjórn eða óformlegar reglur frá stjórn en 

hlutfallið var þó hærra en árið á eftir eða 48%. 
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Tafla 8-2  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2004 

Formleg stefna samþykkt af stjórn 32% 

Óformlegar reglur frá stjórn 16% 

Óformleg munnleg stefna 18% 

Enga stefnu 34% 

Heimild: IFS Ráðgjöf, 2005. 

Meira en helmingur fyrirtækjanna eða 52% var með óformlega munnlega stefnu eða 

án stefnu. Töluverðar sveiflur voru í svörum á milli ára og voru færri fyrirtæki árið 2005 

með formlega stefnu samþykkta af stjórn eða óformlega reglur frá stjórn en árið 2004.  

Sé litið til stærðar fyrirtækjanna þá var mikill breytileiki í svörum og meiri líkur á að 

fyrirtækin hefðu formlega stefnu eftir því sem veltan jókst. Öll fyrirtækjanna með veltu 

yfir 10 milljörðum höfðu einhverja fjárstýringarstefnu og skáru þau sig frá minni 

fyrirtækjum að þessu leiti, sjá Tafla 8-3. 

Tafla 8-3  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2005 og velta yfir 10 milljörðum 

Fyrirtæki með veltu yfir 10 milljörðum 2005 2004 

Formlegt skjal samþykkt af stjórn 50% 50% 

Óformlegar reglur frá stjórn 40% 33% 

Óformleg munnleg stefna 10% 17% 

Engin stefna 0% 0% 

Heimild: IFS Ráðgjöf, 2005. 

Einnig voru mun færri fyrirtæki með óformlega munnlega stefnu en meðal minni 

fyrirtækja og fer fækkandi milli áranna. Langsamlega flest þeirra eða 90% voru með 

formlegt skjal samþykkt af stjórn eða óformlegar reglur frá stjórn. Fyrirtæki með veltu á 

bilinu 5-10 milljarða voru ekki eins líkleg til að vera með formlega fjárstýringarstefnu og 

fyrirtæki með meiri veltu, sjá Tafla 8-4. 
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Tafla 8-4  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2005 og velta 5-10 milljarðar 

Fyrirtæki með veltu 5-10 milljarða 2005 2004 

Formlegt skjal samþykkt af stjórn 14% 50% 

Óformlegar reglur frá stjórn 29% 10% 

Óformleg munnleg stefna 43% 30% 

Engin stefna 14% 10% 

Heimild: IFS Ráðgjöf, 2005. 

Aðeins 43% fyrirtækjanna voru með formlegt skjal samþykkt af stjórn eða óformlegar 

reglur frá stjórn árið 2005 en hlutfallið var 60% árið 2004. Á móti voru fleiri fyrirtæki 

með óformlega munnlega stefnu eða án stefnu eða 57% og fjölgaði um 17% milli ára. 

Tafla 8-5  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2005 og velta 2-5 milljarðar 

Fyrirtæki með veltu 2-5 milljarða 2005 2004 

Formlegt skjal samþykkt af stjórn 13% 13% 

Óformlegar reglur frá stjórn 31% 38% 

Óformleg munnleg stefna 44% 31% 

Engin stefna 13% 19% 

Heimild: IFS Ráðgjöf, 2005. 

Munur á stefnu fyrirtækja með veltu upp á bilinu 2-5 milljarða, sjá Tafla 8-5, og 

fyrirtækja með 5-10 milljarða var mjög lítill árið 2005. Fjörtíu og fjögur prósent 

fyrirtækjanna voru með formlegt skjal samþykkt af stjórn eða óformlegar reglur frá stjórn 

en meirihluti eða 57% fyrirtækjanna var með óformlega munnlega stefnu eða án stefnu. 

Litlar breytingar voru á milli áranna 2004 og 2005 en þó helst í þá átt að fyrirtækin færðu 

sig yfir í að vera með óformlega munnlega stefnu. 

Mikill meiri hluti fyritækja, 72%, sem voru með veltu undir 2 milljörðum voru aðeins 

með óformlega munnlega stefnu eða án stefnu árið 2005, sjá Tafla 8-6, sem er örlítil 

minnkun frá árinu 2004. 
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Tafla 8-6  IFS Ráðgjöf, fjárstýringarstefna árið 2005 og velta undir 2 milljörðum 

Fyrirtæki með veltu undir 2 milljörðum 2005 2004 

Formlegt skjal samþykkt af stjórn 2% 20% 

Óformlegar reglur frá stjórn 26% 7% 

Óformleg munnleg stefna 16% 27% 

Engin stefna 56% 47% 

Heimild: IFS Ráðgjöf, 2005. 

Margfalt færri fyrirtæki voru með formlegt skjal samþykkt af stjórn árið 2005 borið saman 

við árið á undan en þess í stað fjölgaði milli ára fyrirtækjum með óformlegar reglur frá stjórn. 

Í könnun IFS Ráðgjafar (2006) var einnig rannsakað hvaða þættir innan 

áhættustýringarinnar þættu mikilvægastir innan fyrirtækjanna, sjá Tafla 8-7. 

Tafla 8-7  IFS Ráðgjöf, mikilvægustu þættir áhættustýringar árið 2005 

Þættir 2005 2004 

Stýring gengisáhættu 70% 60% 

Stýring lausafjár 51% 40% 

Stýring vaxtaáhættu 40% 60% 

Fjármögnun 40% 30% 

Stýring rekstraráhættu 30% 30% 

Stýring lánaáhættu 25% 25% 

Stýring hrávöruverðs 10% 10% 

Heimild: IFS Ráðgjöf, 2006. 

Stýring gengisáhættu þótti langsamlega mikilvægasti þátturinn og jókst vægi hans á 

milli 2004 og 2005. Árið 2005 var stýring lausafjár orðin næst mikilvægasti þátturinn 

innan áhættustýringarinnar en árið á undan hafði stýring vaxtaáhættu þótt mikilvægust. 

Í könnuninni kom enn fremur í ljós að þegar horft væri til gengisáhættu væri horft til 

skemmri tíma, allt að 12 mánuðum, en þegar kæmi að stýringu vaxtaáhættu væri litið til 

lengri tíma, yfir 12 mánuði. 
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8.2 Könnun á vegum Capacent 

Capacent framkvæmdi könnun í mars árið 2009 á öllum Norðurlöndunum þar sem 

forstjórar, framkvæmdastjórar og fjármálastjóra fyrirtækja hjá misstórum fyrirtækjum 

voru spurðir um fjárstýringu á krepputímum en opinber fyrirtæki og stofnanir voru 

undanskilin könnuninni. Í júní árið 2009 kynnti Capacent á Íslandi niðurstöður 

könnunarinnar í skýrslu er ber heitið Áherslur í fjármálastjórn á krepputímum. Í 

skýrslunni voru bornar saman niðurstöður könnunarinnar á Íslandi við niðurstöður frá 

hinum Norðurlöndin. 

Capacent spurði um áhersluþætti í restri fyrirtækjanna og var spurningunni skipt í 22 

liði þar sem mesta áhersla fyrirtækjanna var á lið 1 en sú minnsta á lið 22, sjá Tafla 8-8.  

Tafla 8-8  Capacent, áhersluþættir í rekstri fyrirtækja árið 2009 

Röðun Ísland Hin Norðurlöndin 

1 Rekstrarkostnaður Áætlanagerð 

2 Áætlanagerð Rekstrarkostnaður 

3 Lausafjárstýring Lausafjárstýring 

4 Reikningshald Stjórnendaupplýsingar 

5 Laun Fjármögnun 

6 Samskipti við banka Markaðsáhætta 

7 Stjórnendaupplýsingar Veltufjárbinding 

8 Fjármögnun Vextir 

9 Ytra regluverk Samskipti við banka 

10 Vextir Reikningshald 

11 Sala eigna Fjármálamarkaðir 

12 Markaðsáhætta Ytra regluverk 

13 Samskipti við eftirlitsaðila Skattamál 

14 Veltufjárbinding Laun 

15 Úthýsing Tryggingar og aðrar áhættur 

16 Skattamál Hrávöruverð 

17 Lagaleg áhætta Úthýsing 

18 Hrávöruverð Lagaleg áhætta 

19 Samskipti við fjárfesta Stjórnmálaleg áhætta 

20 Stjórnmálaleg áhætta Samskipti við eftirlitsaðila 

21 Tryggingar og aðrar áhættur Sala eigna 

22 Fjármálamarkaðir Samskipti við fjárfesta 

Heimild: Capacent, 2009. 
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Lítill munur var á Íslandi og hinum Norðurlöndunum þegar kom að þeim þrem þáttum 

þóttu skipta mestu máli. Á Íslandi var rekstrarkostnaður talinn mikilvægastur en 

áætlanagerð þótti mikilvægust á hinum Norðurlöndunum. Í þriðja sæti kom svo 

lausafjárstýringin bæði hér og á hinum Norðurlöndunum. Þegar kom að fjórða 

mikilvægasta áhersluþættinum í rekstri fyrirtækja urðu áherslur á Íslandi töluvert aðrar en 

á hinum Norðurlöndunum því reikningshald, laun og samskipti við banka skipta mun 

meira máli á Íslandi en hjá öðrum svarendum. Sala eigna kom í 11. sæti á Íslandi en 

aðeins það 21. hjá hinum sem skýrist eflaust af erfiðari stöðu íslenskra fyrirtækja. Að 

sama skapi skiptu fjármálamarkaðir íslensk fyrirtæki minnsta málinu enda 

fjármálamarkaðir landsins í miklu frosti á þessum tíma en sá þáttur lenti í 11. sæti hjá 

hinum Norðurlöndunum. 

8.3 Kannanir frá Ernst & Young 

Ernst & Young (2006, 2008a og 2008b) hafa gert fjölmargar kannanir er lúta að 

fjárstýringu og almennri fjármálastýringu ásamt því að gera reglulega kannanir fyrir 

Association of Corporate Treasures (ACT). Hér á eftir verður farið ofan í þrjár af 

rannsóknum þeirra. 

8.3.1 Fjármálaleg áhætta 

Frá nóvember árið 2005 og fram í janúar 2006 framkvæmdi Ernst & Young (2006) 

könnun meðal stórra evrópska fyrirtækja og heitir könnunin á frummálinu European 

Treasury Survey 2006 edition. Ein af spurningum könnunarinnar var hverjar væru helstu 

fjármálalegu áhættur fyrirtækisins, sjá Tafla 8-9. 

Tafla 8-9  E&Y, fjármálalegar áhættur 

Vextir 79% 

Framkvæmd greiðslna í erlendum gjaldeyri 75% 

Flutningur greiðslna í erlendum gjaldeyri 58% 

Laust fé 51% 

Hrávara 49% 

Lán 43% 

Mengunarréttur 25% 

Virði eiginfjár 23% 

Heimild: Ernst & Young, 2006. 
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Vaxtaáhætta, gjaldeyrisáhætta og lausafjáráhætta þóttu þrjár mikilvægustu áhætturnar 

þegar fjárstýringardeildir horfðu til fjármálaáhættu á árabilinu 2005 til 2006. 

Lausafjáráhætta og lánaáhætta voru aðeins í fjórða til sjötta sæti en það er spurning hvort 

sama staða hafi verið uppi árið 2008 til 2009 í miðri lausafjárkreppu. 

8.3.2 Starfssvið alþjóðlegra fjármálastjórnenda 

Tímabilið september til október árið 2007 kannaði Ernst & Young (2008b) hvert væri 

starfssvið fjármálastjórnenda bandarískra, evrópskra og asískra stórfyrirtækja. Ein af 

spurningum könnunarinnar athugaði hvaða þætti stjórnendur fjármála einbeittu sér að, sjá 

Tafla 8-10. 

Tafla 8-10  E&Y, áherslur stjórnenda 

Að vera stefnumótandi aðili gagnvart stjórn 65% 

Áætlanagerð og eftirfylgni 61% 

Áhættustjórnun 57% 

Skýrsluskil um rekstrarstjórnun 51% 

Skýrsluskil til eftirlitsaðila/ytri aðila 45% 

Yfirtaka og sala 36% 

Fjárstýring 34% 

Reikningshald 20% 

Eignastýring 19% 

Stjórnun viðskiptakrafna / skulda 17% 

Markaðs og fjárfestingar aðferð 13% 

Ferðakostnaðarstjórnun 7% 

Heimild: Ernst & Young, 2008b. 

Samkvæmt þessari könnun þótti stjórnendum fjármálasviða hjá stórfyrirtækjum afar 

mikilvægt að vera í góðum samskiptum við stjórn fyrirtækjanna. Næst á eftir komu þeir 

þættir er sneru að rekstri fyrirtækjanna og var þar áætlanagerðin mikilvægust og 

eftirfylgni ásamt áhættustýringu og innri sem ytri skýrslugjöf. 
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8.3.3 Fjármálaleg áhætta árið 2008 

Árið 2008 kannaði Ernst & Young (2008a) ýmis mál innan fjárstýringar evrópskra 

stórfyrirtækja ásamt því hverjar væru helstu fjármálalegu áhætturnar, sjá Tafla 8-11. 

Könnunin kallast á frummálinu Eyes on treasury, 2008 European treasury survey. 

Tafla 8-11  E&Y, helstu fjármálalegu áhættur evrópskra stórfyrirtækja 

Vextir 93% 

Framkvæmd greiðslna í erlendum gjaldeyri 93% 

Laust fé 76% 

Flutningur greiðslna í erlendum gjaldeyri 67% 

Lán 65% 

Vörur 40% 

Orka 31% 

Virði eiginfjár 22% 

Mengunarréttur 20% 

Hrávara 9% 

Heimild: Ernst & Young, 2008a. 

Uppröðun fjármálaáhættu innan fjárstýringar breytist frá fyrri könnun Ernst & Young 

(2006) og var nú áhætta talin meiri en áður. Aðal áhættan var eftir sem áður vaxtaáhætta 

en hún fór úr 79% og upp í 93%. Það sama var upp á teningnum varðandi 

gjaldeyrisáhættu, lausafjáráhættu og lánaáhættu þar sem áhættan jókst. Framleiðsluáhætta 

og áhætta tengd orku var farin að skipta máli en þessir liðir voru ekki á listanum árið 

2006. Áhætta vegna hrávöru var þó minni en áður og fór úr 49% og niður í 9%. 

Enn fremur athuguðu Ernst & Young hvaða þætti fjárstýring fyrirtækjanna héldi utan 

um, sjá Tafla 8-12.  
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Tafla 8-12  E&Y, áherslur innan fjárstýringar árið 2008 

Fjármálastjórnun 54% 

Endurfjármögnun 48% 

Bókun fjármálagerninga 41% 

Samræming bankareikninga 40% 

Stjórnun fjármálaáhættu 38% 

Stjórnun ábyrgða 34% 

Áhættustýring 14% 

Stjórnun á samstæðugrunni 8% 

Heimild: Ernst & Young, 2008a. 

Fjármálastjórnun var höfuðáherslan innan evrópskra stórfyrirtækja en undir þeim lið 

fellur lausafjárstýring sem væntanlega var farin að skipta meira máli árið 2008 en áður 

vegna lausafjárerfiðleika innan fyrirtækja. 

8.4 Könnun frá PriceWaterhouseCoopers 

PriceWaterhouseCoopers (2006) framkvæmdi fjárstýringarkönnun á tímabilinu október 

2005 og til febrúar 2006 á meðal 182 fjármálastjórnenda alþjóðlegra stórfyrirtækja í 

Evrópu auk hluthafa. Spurt var um hvaða þættir innan fjárstýringarinnar væru helst 

virðisaukandi fyrir deildina að mati fjármálastjórnenda og eru niðurstöðurnar í Tafla 8-13 

þar sem 1 stendur fyrir mesta vægi en 14 fyrir minnsta vægi.  

Bankasamskipti, lántímafjármögnun, áhættustýring fjárstýringar og lausafjárstýring 

eru þeir þættir sem eru helst virðisaukandi fyrir fjárstýringuna að mati 

fjármálastjórnendanna. 
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Tafla 8-13  PwC, virðisaukandi þættir innan fjárstýringar 

1 Bankasamskipti 

2 Langtíma fjármögnun 

3 Áhættustýring fjárstýringarinnar 

4 Lausafjárstýring 

5 Fjármálalegt skipulag 

6 Stuðningur við ákvarðanir stjórnenda 

7 Stjórnun á handbæru fé 

8 Stuðningur og þjónusta við aðrar deildir fyrirtækisins 

9 Stjórnun á lánshæfismati 

10 Skattar 

11 Stuðningur við yfirtökur og samruna 

12 Vátryggingar 

13 Eftirlaunasjóðir 

14 Annað 

Heimild: PriceWaterhouseCoopers, 2006. 

Þegar hluthafar fyrirtækjanna voru í sömu könnun spurðir að því hvaða þættir væru 

helst virðisaukandi fyrir fjárstýringuna kom í ljós að áhættustýring fjárstýringarinnar 

skipti þá mestu máli en hjá stjórnendum kom áhættustýringin í þriðja sæti. Hjá hluthöfum 

kom lausafjárstýring í annað sætið en aðeins í það fjórða hjá stjórnendunum. Áherslur 

hluthafa og stjórnenda fjárstýringa skarast því að einhverju leiti og hluthafar virðist 

áhættufælnari en stjórnendur. 
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9 Rannsóknaráherslur og tilgátur 

Könnun á rafrænu formi var send út til fjármálstjórnenda til að athuga áherslur þeirra í 

fjárstýringu árin 2006 til 2009. Sérstaklega voru skoðaðar áherslur stjórnenda innan 

fjármálastjórnunar, lausafjárstýringar, áhættustýringar og gjaldeyrisstýringar. 

Spurningunum var skipt í tvennt þar sem annars vegar var spurt um árin 2008 til 2009 og 

hins vegar sömu spurningar sem áttu við árin 2006 til 2007. Ástæða þess að 

spurningunum var skipt á þennan hátt er að efnahagslífið var í uppsveiflu árin 2006 og 

2007 en árið 2008 varð töluverður viðsnúningur og tímabil niðursveiflu tók við sem hélt 

áfram út árið 2009. Skil milli uppsveiflu og niðursveiflu voru skörp milli áranna 2007 og 

2008 og ætti áherslumunur í fjármálastjórnun að koma fram ef einhver er. Hægt er að sjá 

útsendar spurningar í viðauka I. 

Sett er fram tilgáta um að áherslur í fjárstýringu breytist töluvert í niðursveiflu borið 

saman við uppsveiflu. Í niðursveiflu verði meiri áhersla á áætlanagerð, kostnaðareftirlit og 

lausafjárstýringu. Í uppsveiflu sé hins vegar meiri áhersla á að auka tekjurnar og stækka 

fyrirtækið með vexti eða yfirtöku. Fjármögnun verði mikilvægur þáttur með áherslu á 

lántökur eða aðrar fjármögnunarleiðir vegna stækkunnar, yfirtöku eða annara fjárfestinga 

til að stuðla að vexti fyrirtækisins. Í niðursveiflu sé fjármögnun frekar tengd 

lausafjárstýringu og daglegum rekstrarútgjöldum. Til stuðnings tilgátunnar er horft til 

könnunar Capacent (2009) þar sem helstu áherslur eftir bankahrun voru rekstrarkostnaður, 

áætlanagerð og lausafjárstýring. Samkvæmt könnun Ernst & Young (2007) sem gerð var 

fyrir lausafjárkreppuna voru aðal áherslur stjórnenda samskipti við stjórn og þótti 

áætlanagerð og eftirfylgni næst mikilvægasti þátturinn auk þess sem skýrsluskil um 

rekstrarstjórnun þótti sá fjórði mikilvægasti. 
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10 Aðferð 

Megindleg rannsóknar aðferð var notuð í könnun ritgerðarinnar. Valið var úrtak sem var 

líklegt til að hafa skoðun á viðfangsefninu ásamt því að vera samanburðar hæft við 

kannanir sem áður höfðu verið framkvæmdar af öðrum aðilum.  

10.1 Þátttakendur 

Úrtak könnunarinnar voru 145 fjármálastjórnendur hjá 200 af stærstu fyrirtækjum 

landsins árið 2008 og var notast við lista úr 8.-9. tölublaði Frjálsrar verslunar árið 2009 

(Steinunn Benediktsdóttir, Bjarni Gíslason og Jóhannes Benediktsson, 2009). Hjá hverju 

fyrirtæki fékk aðeins einn fjármálastjórnandi könnunina senda. Alls tók 31 aðili þátt í 

könnuninni sem jafngildir 21,38% svarhlutfalli. 

10.2 Mælitæki 

Lagðar voru fyrir tvær gerðir af spurningum, sjá viðauka I. Við fjórum fyrstu 

spurningunum voru gefnir þrír til fimm svarmöguleikar en aðeins hægt að velja eitt svar. 

Var þar spurt um fjölda starfsmanna við fjárstýringuna, veltu fyrirtækisins, stefnu 

fjárstýringar og tækni notaða við fjárstýringuna. Spurningar fimm til átta voru á 

fylkjaformi (matrix) með mörgum svar möguleikum og athuguðu mikilvægustu þættina 

innan fjárstýringar, fjármálastýringar, gjaldeyrisstýringar og áhættustýringar. Svarendur 

völdu þann þátt er þeir töldu mikilvægastan og gáfu honum vægið 1, næst mikilvægasta 

þættinum var gefið vægið 2 og svo koll af kolli. Alls voru lagðar fyrir 16 spurningar og 

voru spurningarnar tvískiptar þar sem fyrstu 8 spurningar áttu við árin 2008 til 2009 og 

voru svo nákvæmlega eins 8 spurningar lagðar fyrir vegna áranna 2006 til 2007. 

10.3 Framkvæmd 

Könnunin var sent út þann 2. febrúar 2010 á netföng fjármálastjórnenda og var notast við 

forritið Outcome Student við framkvæmd könnunarinnar. Svarendur fengu könnunina 

senda í netpósti og var þeim kynnt að könnunin væri hluti af lokaritgerð MS nema í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Svarendum var boðið að fá niðurstöður ritgerðarinnar 

sendar sem nokkrir þeirra þáðu. Svarendum var einnig tilkynnt að öll svör þeirra væru 

órekjanleg. Þann 17. febrúar 2010 var ítrekun send á sama úrtak og áður í gegnum 
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Outcome Student forritið til að hvetja þá aðila er höfðu ekki svarað að gera það sem fyrst. 

Lokað var fyrir könnunina þann 12. mars. 

10.4 Útreikningar og úrvinnsla 

Útreikningar og úrvinnsla könnunarinnar verður tölfræðileg með heildartölum og 

hlutföllum, sett upp í töflur og á myndrænan hátt.  

Við útreikninga á fylkjaspurningum fimm til átta og þrettán til sextán, sjá viðauka I, 

verða tvær leiðir farnar til að finna mikilvægi hverrar áherslu fyrir sig. Annars vegar 

verður horft á hvaða þættir féllu undir hverja áherslu fyrir sig og hins vegar verður 

áherslum raðað í röð eftir uppsöfnuðu vægi þeirra. Til að raða áherslum í röð eftir 

uppsöfnuðu vægi var farin sú leið að gefa hverri áherslu stig í öfugri röð við mikilvægi. Í 

sýnidæmi, sjá Tafla 10-1, eru 5 áherslur (þættir) og fær sú áhersla er telst mikilvægust 

fimm stig og svo koll af kolli en sú áhersla sem telst minnst aðeins eitt stig.  

Tafla 10-1  Dæmi um útreikning á áherslum 

Áhersla 1 2 3 4 5 

Stig 5 4 3 2 1 

Fjöldi er valdi áherslu 7 3 2 1 0 

Heildarstig (stig*fjöldi) 35 12 6 2 0 

Að lokum eru heildarstigin talin saman frá öllum þátttakendum sem gefur áherslu eitt í 

þessu tilfelli samtöluna 35. Í einhverjum tilfellum merktu svarendur ekki við allar 

áherslurnar sem í boði voru heldur nokkuð færri áherslur. 

10.5 Vandamál við framkvæmd könnunarinnar 

Þar sem ekki reyndist unnt að nálgast netföng allra af 200 stærstu fyrirtækjum landsins 

árið 2008 auk þess sem nokkur fyrirtækjanna á listanum höfðu hætt starfsemi voru útsend 

netföng 145 af þeim 200 fyrirtækjum sem fylltu listann árið 2008. 

Könnunin var send út á íslensku en ekki þýdd yfir á ensku né önnur tungumál. 

Erlendir fjármálastjórnendur meðal 200 stærstu fyrirtækja landsins eru nokkrir og þá 

sérstaklega meðal allra stærstu fyrirtækjanna. Var tekin sú ákvörðun að senda könnunina 

ekki til þessara aðila þar sem höfundur taldi tungumálaörðugleika líklega til að valda því 

að könnuninni yrði ekki svarað. 
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11 Niðurstöður 

Niðurstöður byggja á samanburði á áherslum við fjárstýringu árin 2006-7 og 2008-9 auk 

samanburðar við aðrar fjárstýringar kannanir, sjá áttunda kafla. 

11.1 Fjöldi starfsmanna við fjárstýringu 

Fjöldi starfsmanna við fjárstýringu jókst milli tímabilanna 2006-7 og 2008-9, sjá Tafla 11-1.  

Tafla 11-1  Samanburður á fjölda starfsmanna við fjárstýringu 

Fjöldi starfsmanna 2008-9 2006-7 

1 starfsmaður 32% 50% 

2 starfsmenn 55% 43% 

3-5 starfsmenn 13% 7% 

Helmingur starfsmanna við fjárstýringu störfuðu einir við fjárstýringuna fyrra 

tímabilið en hlutfallið fór niður í 32% seinna tímabilið. Starfsmanna aukning upp á 18% 

varð meðal fjárstýringardeilda með 2 starfsmenn eða fleiri en mest starfsmanna aukningin 

varð hjá fyrirtækjum með 2 starfsmenn, 12%, en minni hjá fyrirtækjum með 3-5 

starfsmenn. Ekkert fyrirtækjanna var með 6 starfsmenn við fjárstýringuna eða fleiri. 

Af þeim 31 er tóku þátt í könnuninni var 100% svörun vegna áranna 2008-9 (spurning 

1) en 97% svörun vegna áranna 2006-7 sem jafngildir 30 aðilum (spurning 9). 

11.2 Velta fyrirtækja 

Lítil breyting varð á veltu meðal fyrirtækja sem voru fyrra tímabilið með veltu undir 2 

milljörðum eða yfir 10 milljörðum, sjá Tafla 11-2. Meiri breytingar urðu hins vegar hjá 

fyrirtækjum með veltu á bilinu 2-10 milljarða. Hlutfall fyrirtækja með veltu á bilinu 5-10 

milljarða lækkaði um 7% en á sama tíma jókst hlutfall fyrirtækja með veltu á bilinu 2-5 

milljarða um 8%. 
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Tafla 11-2  Samanburður á veltu fyrirtækja 

Velta  2008-9 2006-7 

Undir 2 milljörðum 29% 27% 

2-5 milljarðar 32% 40% 

5-10 milljarðar 13% 6% 

Yfir 10 milljörðum 26% 27% 

 

Af þeim 31 er tóku þátt í könnuninni var 100% svörun vegna áranna 2008-9 (spurning 

2) en 97% svörun vegna áranna 2006-7 sem jafngildir 30 aðilum (spurning 10). 

11.3 Stefna fjárstýringar 

Fyrirtækin er tóku þátt í könnuninni voru öll með stefnu á sviði fjárstýringar sem var ólíkt 

niðurstöðu er fékkst í könnun á vegum IFS ráðgjafar árið 2005 þar sem 34% 

fyrirtækjanna voru án stefnu. Þó eru kannanirnar ekki að öllu leyti sambærilegar þar sem 

svar möguleikarnir voru ekki þeir sömu. 

Tafla 11-3  Samanburður á fjárstýringar stefnu 

Stefna 2008-9 2006-7 

Óformleg 45% 50% 

Munnleg 16% 17% 

Skrifleg 39% 33% 

Breytingar milli ára voru litlar en helst ber þar að nefna að heldur hafi þeim fjölgað er 

höfðu skriflega samþykkta stefnu seinna tímabilið, sjá Tafla 11-3. Í hópi fyrirtækja með 

veltu undir 2 milljörðum fjölgaði þeim aðeins sem voru með óformlega fjárstýringar 

stefnu seinna tímabilið borið saman við það fyrra. Meðal fyrirtækja með veltu yfir 2 

milljörðum átti hins vegar öfug þróun sér stað þar sem fyrirtæki með óformlega stefnu 

voru jafn mörg milli tímabila eða að þeim fækkaði. Fyrirtækum fjölgaði er voru með 

skriflega stefnu eða nánast stóðu í stað milli tímabila.  

Af þeim 31 er tóku þátt í könnuninni var 100% svörun vegna áranna 2008-9 (spurning 

3) en 97% svörun vegna áranna 2006-7 sem jafngildir 30 aðilum (spurning 11). 
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Samkvæmt könnun IFS ráðgjafar frá árinu 2005 voru 47% fyrirtækja árið 2005 með 

óformlega munnlega stefnu eða óformlegar reglur frá stjórn en samkvæmt könnun höfundar 

höfðu 67% óformlega eða munnlega stefnu árin 2006-7 en fækkaði niður í 61% árin 2008-9. 

Samkvæmt sömu könnun IFS ráðgjafar voru 20% fyrirtækja með formlega stefnu samþykkta af 

stjórn en samkvæmt athugun höfundar voru 33% fyrirtækjanna með skriflega stefnu fyrra 

tímabilið sem er fjölgun um 13% og nær 20% aukning síðara tímabilið. 

Ef horft er á stefnu fyrirtækjanna borið saman við veltu þá var samkvæmt könnun IFS 

rágjafar frá árinu 2005 helmingur fyrirtækja með veltu yfir 10 milljörðum með stefnuna 

samþykkta formlega af stjórn og var svo einnig í könnun höfundar þar sem helmingur 

svaraði því til að stefnan væri samþykkt skriflega, sjá . Tafla 11-4. 

Tafla 11-4  Samanburður á stefnu og veltu 

Velta yfir 10 milljörðum 2008-9 IFS 2005 

Samþykkt skrifleg/formleg stefna samþykkt af stjórn 50% 50% 

Samþykkt munnleg/óformlegar reglur frá stjórn 13% 40% 

Óformleg/óformleg munnleg stefna 38% 10% 

Engin stefna 0% 0% 

 

Velta 5-10 milljarðar 2008-9 IFS 2005 

Samþykkt skrifleg/formleg stefna samþykkt af stjórn 50% 14% 

Samþykkt munnleg/óformlegar reglur frá stjórn 25% 29% 

Óformleg/óformleg munnleg stefna 25% 43% 

Engin stefna 0% 14% 

 

Velta 2-5 milljarðar 2008-9 IFS 2005 

Samþykkt skrifleg/formleg stefna samþykkt af stjórn 30% 13% 

Samþykkt munnleg/óformlegar reglur frá stjórn 20% 31% 

Óformleg/óformleg munnleg stefna 50% 44% 

Engin stefna 0% 13% 
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Velta undir 2 milljörðum 2008-9 IFS 2005 

Samþykkt skrifleg/formleg stefna samþykkt af stjórn 33% 2% 

Samþykkt munnleg/óformlegar reglur frá stjórn 11% 26% 

Óformleg/óformleg munnleg stefna 56% 16% 

Engin stefna 0% 56% 

 

Ekki var mikill samhljómur með könnun IFS frá árinu 2005 og könnun höfundar 

vegna fyrirtækja með veltu á bilinu 5 til 10 milljarða. Sé hinsvegar horft til könnunar IFS 

frá árinu 2004 eru niðurstöður keimlíkar. Í báðum tilfellum var helmingur fyrirtækjanna 

með stefnuna formlega eða samþykkta skriflega. Hærra hlutfall var meðal þeirra er höfðu 

óformlega stefnu árið 2009, 50%, en árið 2004 þegar 40% aðspurðra svaraði því til.  

Fyrirtæki með veltu á bilinu 2-5 milljarða voru líklegri árið 2009 til að hafa formlega 

stefnu eða formlegt skjal samþykkt af stjórn en árið 2004-5 jókst hlutfallið úr 13% og upp 

í 30%.  

Fyrirtæki með veltu undir 2 milljörðum sem höfðu formlega stefnu árið 2009 samanborið 

við könnun IFS ráðgjafar árið 2005 fjölgaði mikið, fóru úr 13% í 33%. Sé hinsvegar litið til 

könnunar IFS ráðgjafar frá árinu 2004 var aukningin ekki eins mikil, fór úr 20% í 33%. Mikil 

aukning varð einnig meðal þeirra fyrirtækja er höfðu óformlega stefnu og sé seinna tímabilið 

borið saman við árið 2005 þá fór aukningin úr 42% upp í 67%. 

11.4 Tækni notuð við fjárstýringu 

Lang flestir nota excel við fjárstýringuna en hlutfallið lækkaði þó milli tímabilanna, sjá 

Tafla 11-5.  

Tafla 11-5  Samanburður á tækni notaðri við fjárstýringu 

Fjárstýringarforrit 2008-9 2006-7 

Excel 82% 88% 

Sérhæft fjárstýringarforrit 14% 4% 

Annað 4% 8% 
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Aukning á notkun sérhæfðra fjárstýringarforrita varð um 10% milli tímabila en á sama 

tíma fækkaði þeim sem notuðust við annan búnað en excel og sérhæfðan 

fjárstýringarbúnað. Sérhæfð fjárstýringarforrit sem aðspurðir notuðu voru Integrity, 

Quantum og TWIN auk þess sem Microsoft BI var einnig nefnt. Ekki var gerður 

samanburður við erlendar kannanir þar sem munur á veltu hjá stórum íslenskum 

fyrirtækju og erlendum stórfyrirtækjum er töluverður.  

Af þeim 31 er tóku þátt í könnuninni var 90% svörun vegna áranna 2008-9 (spurning 

4) en 84% svörun vegna áranna 2006-7 sem jafngildir 26 aðilum (spurning 12). 

11.5 Áherslur innan fjárstýringar 

Innan fjárstýringar voru helstu niðurstöður könnunarinnar að lausafjárstýring var talinn 

mikilvægasti þátturinn og áætlanagerð undir 12 mánuðum var í öðru sæti yfir mikilvægi bæði í 

uppsveiflu og niðursveiflu og jókst áhersla á þessa þætti samfara samdrætti seinna tímabilið. 

Við niðursveifluna jókst einnig áherslan á fjármögnun til lengri tíma, stjórnendaupplýsingar og 

veltufjárstýringu. Vægi gjaldeyrisstýringar hélst óbreytt bæði tímabilin en áhersla á 

áhættustýringu og fjárfestingar voru meiri fyrir bankahrunið, sjá Tafla 11-6. 

Tafla 11-6  Samanburður á áherslum innan fjárstýringar 

Áherslur innan fjárstýringar 2008-9 2006-7 

Lausafjárstýring   1 1 

Áætlanagerð hámark 12 mán.   2 2 

Fjármögnun til lengri tíma   3 4 

Stjórnendaupplýsingar   4 6 

Gjaldeyrisstýring   5 5 

Áhættustýring   6 3 

Áætlanagerð yfir 12 mán.   7 7 

Samskipti við fjármálastofnanir   8 9 

Veltufjárstýring   9 11 

Vaxtastýring   10 10 

Fjárfestingar til lengri tíma   11 8 

Tölvu- og upplýsingakerfi   12 12 

Samskipti við eftirlitsaðila   13 13 

Skattastýring   14 14 

Ytra regluverk   15 15 
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Af þeim 31 er tóku þátt í könnuninni var 97% svörun vegna áranna 2008-9 (spurning 

5) en 87% svörun vegna áranna 2006-7 sem jafngildir 27 aðilum (spurning 13). 

Samanburð á áhersluþáttum er hlutu yfir 10% vægi sem áherslur 1 til 3, annað eða 

bæði tímabilin má sjá undir Tafla 11-7. 

Tafla 11-7  Samanburður á fjórum mikilvægustu áherslum við fjárstýringu 

Áhersla 1 2008-9 2006-7 

Lausafjárstýring 40% 42% 

Áætlanagerð hámark 12 mánuðir 13% 4% 

Áhættustýring 10% 4% 

Áætlanagerð yfir 12 mánuðum 10% 13% 

Fjármögnun til lengri tíma 10% 13% 

 

Áhersla 2 2008-9 2006-7 

Lausafjárstýring 24% 8% 

Gjaldeyrisstýring 17% 17% 

Áætlanagerð hámark 12 mánuðir 10% 13% 

Áhættustýring 10% 21% 

 

Áhersla 3 2008-9 2006-7 

Vaxtastýring 17% 12% 

Stjórnendaupplýsingar 17% 8% 

Lausafjárstýring 10% 24% 

Áhættustýring 13% 16% 

Fjármögnun til lengri tíma 10% 12% 

Fjárfestingar til lengri tíma 7% 12% 
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Áhersla 4 2008-9 2006-7 

Áætlanagerð hámark 12 mánuðir 21% 24% 

Lausafjárstýring 18% 10% 

Stjórnendaupplýsingar 14% 0% 

Veltufjárstýring 11% 10% 

Áætlanagerð yfir 12 mánuðum 7% 14% 

Fjármögnun til lengri tíma 7% 10% 

Samskipti við fjármálastofnanir 4% 14% 

 

Lausafjárstýring hafði mest vægi innan fjárstýringarinnar bæði tímabilin en mikilvægi 

hennar minnkaði aðeins milli ára sem sá þáttur er mesta áherslan var lögð á, sjá Mynd 

11-1. Miklar breytingar urðu á mikilvægi lausafjárstýringar sem áherslu 2, 3 og 4 þar sem 

vægi lausafjárstýringar hækkaði um 16% sem áhersla 2 en lækkaði um 14% sem áhersla 

3. Sem áhersla 4 hækkaði hún um 8% milli ára en lækkaði um 10% sem áhersla 5. 

Mynd 11-1  Samanburður á mikilvægi lausafjárstýringar innan fjárstýringar 

Ekki urðu miklar breytingar á vægi áætlanagerðar yfir 12 mánuðum milli tímabila en 

helstu breytingarnar urðu að 7% færri töldu hana falla undir áherslu 4 seinna tímabilið en 

á móti hækkaði vægi áherslu 5 um 5%.  

Vægi áætlanagerðar undir 12 mánuðum breyttist aðeins þar sem seinna tímabilið töldu 

9% fleiri þann þátt flokkast undir áherslu 1, 19% færri töldu þann þátt eiga heima undir 

áherslu 5 og 9% fleiri töldu hann sem áherslu 6, sjá Mynd 11-2. 
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Mynd 11-2  Samanburður á mikilvægi áætlanagerð undir 12 mán. innan fjárstýringar 

Í könnun Capacent frá árinu 2009 kom áætlanagerð í annað sætið og lausafjárstýring í 

það þriðja yfir mestu áhersluna í rekstri fyrirtækja bæði á Íslandi sem og á hinum 

Norðurlöndunum. Könnun Capacent er þó ekki alveg sambærileg þar sem 

rekstrarkostnaður var í fyrsta sæti en hann flokkast ekki sem fjárstýringar þáttur. Ef lagt er 

saman hlutfall þeirra er völdu áætlanagerð til skemmri sem lengri tíma í könnun höfundar 

þá væri vægi hennar samanlagt hærra en vægi lausafjárstýringar og lausafjárstýring félli 

niður í annað sætið. Samkvæmt könnun á vegum Ernst & Young frá árinu 2008 er 

fjármálastýringin mikilvægasti þátturinn innan fjárstýringar. Undir fjármálastýringuna 

fellur áætlanagerð, lausafjárstýringin auk fleiri þátta.  

Mikilvægi fjármögnunar til lengri tíma jókst aðeins milli ára, fór upp um sæti í það 

þriðja. Samkvæmt könnun Capacent var fjármögnunin áttunda helsta áherslan af 22 sem 

er nokkuð minna vægi en í könnun höfundar en ef frá eru dregnir þeir þættir er tengjast 

rekstri en ekki fjárstýringu endar fjármögnunin í 5. sæti.  

Stjórnendaupplýsingar hækkuðu upp um 2 sæti, í það fjórða, og jókst töluvert 

mikilvægi stjórnendaupplýsinga sem áherslu 3 til 4 þar sem áhersla 3 hækkar um 9% milli 

tímabila og áhersla 4 um 14%, sjá Mynd 11-3. Vægi stjórnendaupplýsinga sem áherslu 6 

minnkaði hins vegar um 20% milli tímabila. 
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Mynd 11-3  Samanburður á mikilvægi stjórnendaupplýsinga innan fjárstýringar 

Samkvæmt könnun Capacent þóttu stjórnendaupplýsingar vera þær sjöundu 

mikilvægustu í rekstri fyrirtækja en ef frá eru dregnir áhersluþættirnir er koma ekki 

fjárstýringu við en eru í könnun Capacent þá flyst vægi stjórendaupplýsinga upp um 3 

sæti og endar í því fjórða sem er í takt við niðurstöður könnunar höfundar. 

Fimmta sætið vermdi gjaldeyrisstýring en mikilvægi gjaldeyrisstýringar minnkaði um 12% 

sem 4 mikilvægasta þáttar innan fjárstýringar en jókst aftur á móti sem áherslu 5 og 6. 

Áhættustýring lækkaði niður í sjötta sæti seinna tímabilið en vægi áhættustýringar sem 

áherslu 1 innan fjárstýringar hækkaði um 6% milli tímabila en á móti minnkaði vægi 

áhættustýringar sem áherslu 2 um 11%, sjá Mynd 11-4. 

Mynd 11-4  Samanburður á mikilvægi áhættustýringar innan fjárstýringar 

Samkvæmt könnun Capacent frá árinu 2009 komst áhættustýring ekki á blað fyrr en 

sem áhætta 12 undir markaðsáhætta og aftur mun neðar á listanum undir lagalegri áhættu 

og stjórnmálalegri áhættu. Ekki er hægt að segja um hvar þessar áhættur hefðu lent 

samanlagt. Í könnun Ernst & Young frá árinu 2008 þótti stjórnun fjármálaáhættu vera 

fimmta mikilvægasta áherslan auk þess sem áhersla á áhættustýringu þótti sjöundi 

mikilvægasti þátturinn innan fjárstýringar. Þessar niðurstöður eru töluvert ólíkar 
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niðurstöðum höfundar en hafa skal í huga í könnun Ernst & Young að stærð evrópska 

stórfyrirtækja er mun meiri en stórra íslenskra fyrirtækja auk þess sem uppbygging gæti 

verið ólík sem gæti skekkt myndina að einhverju leiti. 

Áherslan á samskipti við eftirlitsaðila hélst nokkuð svipuð milli tímabila en þessi þáttur lenti 

í 13. sæti í könnuninni. Sama má segja um samskipti við fjármálastofnanir sem náði 8. sæti 

könnunarinnar en helsta breytingin á þeim þætti var 10% minnkun undir áherslu 4. Samkvæmt 

könnun Capacent komu samskipti við fjármálastofnanir í 6. sæti og samskipti við eftirlitsaðila í 

13. sæti og er það nokkuð í takt við niðurstöður könnunar höfundar. 

Veltufjárstýring lenti í 9. sæti seinna tímabilið sem var hækkun um tvö sæti milli 

tímabila. Vægi veltufjárstýringar sem mikilvægs þáttar innan fjárstýringar jókst seinna 

tímabilið en á móti töldu færri vægi áherslu veltufjárstýringar vera á bilinu 7 til 8. 

Samkvæmt könnun Capacent var veltufjárbinding fjórtánda mikilvægasta atriðið innan 

reksturs fyrirtækis og ellefta mikilvægasta atriði ef aðeins þættir er snerta fjárstýringu eru 

hafðir með. 

Vaxtastýring lenti í 10. sæti bæði tímabilin en samkvæmt könnun Capacent lentu 

vextir í 7. sæti yfir mikilvægustu þætti innan fjárstýringar. 

Ellefta sætið, seinna tímabilið, hlaut fjárfestingar til lengri tíma sem var lækkun um 

þrjú sæti milli tímabila. 

Mynd 11-5  Samanburður á mikilvægi fjárfestinga til lengri tíma innan fjárstýringar 

Mikilvægi fjárfestinga til lengri tíma sem aðal áherslunnar minnkaði um 8% milli 

tímabila auk þess sem mikilvægi þessa þáttar minnkaði sem áherslu 2 og 3, sjá Mynd 

11-5. Hins vegar varð 9% hækkun á þessum þætti undir áherslu 7 en aðrir þættir héldust 

nokkuð svipaðir. 
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Áherslan á tölvu- og upplýsingakerfi jókst aðeins seinna tímabilið en bæði árin vermdi 

þessi þáttur 12. sætið. Í 14. sæti lenti skattastýring en áherslan á skattstýringu hélst 

nokkuð svipuð milli tímabila en jókst þó aðeins seinna tímabilið. Samkvæmt könnun 

Capacent komu skattamál í 16. sæti yfir mestu áhersluna sem er heldur aftar en í könnun 

höfundar en þegar frá eru dreginn þau atriði er ekki snerta fjárstýringu þá lendir 

skattstýring í 13. sæti. 

Tafla 11-8  Samanburður á minnst mikilvægustu áherslum við fjárstýringu 

Áhersla 15 2008-9 2006-7 

Ytra regluverk 38% 40% 

Samskipti við eftirlitsaðila 19% 15% 

Tölvu- og upplýsingakerfi 15% 15% 

Skattastýring 12% 15% 

 

Sá þáttur sem hlýtur minnst vægi bæði tímabilin er regluverk, sjá Tafla 11-8, en í 

könnun Capacent þótti ytra regluverk hins vegar vera sjötti mikilvægasti þátturinn meðal 

atriða er snertu aðeins fjárstýringu. 

11.6 Áherslur innan fjármálastjórnunar 

Innan fjármálastjórnunar voru helstu niðurstöður að lausafjárstýring var lang mikilvægasti 

þátturinn og jókst mikilvægi þess þáttar við samdrátt. Áhersla á áætlanagerð jókst við 

bankahrunið á sama tíma og dró úr vægi fjármögnunar en þessir þættir þóttu jafn 

mikilvægir eftir hrun.  

Tafla 11-9  Samanburður á áherslum innan fjármálastjórnunar 

Áherslur innan fjármálastjórnunar 2008-9 2006-7 

Lausafjárstýring 1 1 

Fjármögnun 2-3 2 

Áætlanagerð 2-3 3 

Dreifing fjármagns og innheimtuhraði 4 5 

Fjárfestingar 5 4 

Lágmörkun rýrnunar fjármagns 6 6 
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Við samdrátt dró úr mikilvægi fjárfestinga en mikilvægi dreifingar fjármagns og 

innheimtuhraða jókst, sjá Tafla 11-9.  

Af þeim 31 er tóku þátt í könnuninni var 97% svörun vegna áranna 2008-9 (spurning 

6) en 77% svörun vegna áranna 2006-7 sem jafngildir 24 aðilum (spurning 14). 

Samanburð á áhersluþáttum er hlutu yfir 10% vægi sem áherslur 1 og 2, annað eða 

bæði tímabilin má sjá undir Tafla 11-10. 

Tafla 11-10  Samanburður á tveim mikilvægustu áherslum við fjármálastjórnun 

Áhersla 1 2008-9 2006-7 

Lausafjárstýring 60% 54% 

Fjármögnun 13% 29% 

Áætlanagerð 13% 8% 

Dreifing fjármagns og innheimtuhraði 13% 4% 

 

Áhersla 2 2008-9 2006-7 

Fjármögnun 33% 26% 

Lausafjárstýring 30% 22% 

Áætlanagerð 20% 30% 

Dreifing fjármagns og innheimtuhraði 10% 9% 

 

Lausafjárstýringin var lang mikilvægasta áherslan innan fjármálastjórnar bæði 

tímabilin eins og hún var innan fjárstýringar. Mikilvægi lausafjárstýringar eykst milli 

tímabila, um 6% sem aðal áherslu og um 8% sem annarri mikilvægustu áherslunni. Hins 

vegar fækkar þeim er telja lausafjárstýringin vera sú þriðja mikilvægasta um 12%. 

Fjármögnun var sá þáttur er kom næst á eftir lausafjárstýringu sem mikilvægasti 

þátturinn fyrra tímabilið. Seinna tímabilið töldu aðeins 13% eða 16% færri þann þátt vera 

áherslu 1 sem var sami fjöldi og taldi áætlanagerð og dreifingu fjármagns og 

innheimtuhraða vera mikilvægasta þáttinn, sjá Mynd 11-6. 
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Mynd 11-6  Áherslan á fjármögnun innan fjármálastjórnunar 

Áætlanagerð lenti í 2. til 3ja sæti, jafnt og fjármögnun, seinna tímabilið en áhersla á 

áætlanagerð sveiflaðist milli tímabilanna þar sem vægi hennar sem aðal áherslu hækkaði 

um 5% en lækkaði um 10% sem næst mesta áherslan og hækkaði um 17% sem þriðja 

mikilvægasta áherslan, sjá Mynd 11-7. 

 

Mynd 11-7  Áherslan á áætlanagerð innan fjármálastjórnunar 

Dreifing fjármagns og innheimtuhraði lenti í 4. sæti seinna tímabilið sem var hækkun 

um 1 sæti milli tímabila. Fjárfestingar lækkuðu um eitt sæti, niður í það fimmta, og töldu 

mun færri aðspurðra, 31%, þessa áherslu eiga heima meðal áherslu eitt til fjögur seinna 

tímabilið. Að lokum lenti áhersla á lágmörkun rýrnunar fjármagns bæði árin í sjötta og 

síðasta sætinu. 

11.7 Áherslur innan gjaldeyrisstýringar 

Innan gjaldeyrisstýringar voru stjórnun gjaldeyrisstreymis skulda og tekna taldir þeir tveir 

þættir er mestu máli skiptu bæði í uppsveiflu en ekki síður í niðursveiflu þar sem áhersla á 

þessa þætti jókst samfara samdrætti seinna tímabilið. Aukin áhersla varð svo á stjórnun 
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gjaldeyrisstreymis rekstrarkostnaðar í kjölfar bankahrunsins en á sama tíma minnkaði 

áhersla á flutning gjaldeyrisáhættu sem og stjórnun kostnaðs við varnir gegn 

gjaldeyrisáhættu. Ekki er ólíklegt að þær miklar hömlur á hvers konar gjaldeyrisvarnir 

sem Seðlabanki Íslands setti gætu verið hluti skýringar á því afhverju dró úr áherslu á 

flutning gjaldeyrisáhættu sem og stjórnun kostnaðar við varnir gegn gjaldeyrisáhættu. 

Samanburður á áherslum innan gjaldeyrisstýringar og uppröðun eftir mikilvægi má sjá 

undir Tafla 11-11.  

Tafla 11-11  Samanburður á áherslum innan gjaldeyrisstýringar 

Áherslur innan gjaldeyrisstýringar 2008-9 2006-7 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis skulda 1 1 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis tekna 2 2 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis rekstrarkostnaðar 3 5 

Flutningur gjaldeyrisáhættu 4 3 

Stjórnun kostnaðs við varnir gegn gjaldeyrisáhættu 5 4 

Gjaldeyrisvörn milli tveggja erlendra gjaldmiðla 6 6 

Nettun gjaldeyris innan tengdra félaga í samstæðu 7 7 

Gjaldeyrisstýring annarra félaga innan sömu starfsgr. 8 8 

 

Af þeim 31 er tóku þátt í könnuninni var 87% svörun vegna áranna 2008-9 (spurning 

7) en 68% svörun vegna áranna 2006-7 sem jafngildir 21 aðila (spurning 15). 

Samanburð á áhersluþáttum er hlutu yfir 10% vægi sem áherslur 1 og 2, annað eða 

bæði tímabilin má sjá undir Tafla 11-12. 

Tafla 11-12  Samanburður á tveim mikilvægustu áherslum við gjaldeyrisstýringu 

Áhersla 1 2008-9 2006-7 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis skulda 44% 48% 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis tekna 22% 24% 

Flutningur gjaldeyrisáhættu 15% 14% 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis rekstrarkostn. 11% 5% 
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Áhersla 2 2008-9 2006-7 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis skulda 32% 20% 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis tekna 28% 20% 

Gjaldeyrisvörn milli tveggja erl. gjaldmiðla 20% 15% 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis rekstrarkostn. 16% 15% 

Stj. kostn. við varnir gegn gjaldeyrisáhættu 4% 20% 

Flutningur gjaldeyrisáhættu 0% 10% 

 

Mikilvægasti þátturinn bæði tímabilin og sá þáttur er nær helmingur telur vera áherslu 1 er 

stjórnun gjaldeyrisstreymis skulda. Vægi hans lækkar milli ára sem mikilvægustu áherslurnnar 

en hækkar sem næst mikilvægasti þátturinn um 12%. Í öðru sæti og sá þáttur er fær næst flest 

stig sem áhersla 1 bæði tímabilin er stjórnun gjaldeyrisstreymis tekna. Áherslan á þennan þátt 

eykst milli tímabila en árin 2006 til 2007 fékk þessi þáttur 49% vægi sem áherslu 1 til 3 en vægi 

þáttarins hækkaði um 19% seinna tímabilið sem áherslu 1 til 3.  

Mynd 11-8  Áherslan á stjórnun rekstrarkostnaðar 

Mesta breyting á uppröðun áhersla milli tímabila var að stjórnun gjaldeyrisstreyms 

rekstrarkostnaðar hækkaði upp um tvö sæti milli tímabila, úr 5. sæti í það 3ja, sjá Mynd 

11-8. Fyrra tímabilið fékk þessi þáttur 48% vægi sem þáttar 1 til 3 en 62% vægi tímabilið 

á eftir og er það aukning um 14%. Áhersla á flutning gjaldeyrisáhættu lækkaði um sæti 

niður í það fjórða og fækkar þeim um 10% er töldu þáttinn vera þann næst mikilvægasta 

en alls lækkaði hlutfall þeirra er töldu þáttinn vera áhersla 1 til 4 um 17%. 
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Mynd 11-9  Áherslan á stjórnun kostnaðs við varnir gegn gjaldeyrisáhættu 

Stjórnun kostnaðar við varnir gegn gjaldeyrisáhættu féll um eitt sæti og lækkaði 

hlutfall þeirra um 11% sem taldi þennan þátt meðal áherslan 1 til 3 seinna tímabilið, sjá 

Mynd 11-9. Í sjötta sæti bæði tímabili var gjaldeyrisvörn milli tveggja erlendra gjaldmiðla 

en sá hópur er taldi þáttinn vera þann mikilvægasta eða þann næst mikilvægasti stækkaði 

um 9% en á móti fækkaði þeim um 18% er töldu þennan þátt þann þriðja mikilvægasta. 

Í sjöunda sæti bæði tímabilin lenti nettun gjaldeyris innan tengdra félaga í samstæðu 

en áherslan á þennan þátt minnkaði á milli ára um 11% sem áherslu 3 og um 9% sem 

áherslu 4. Á móti hækkar vægi þessa liðar sem áherslu 5 og 6. Í áttunda sæti bæði 

tímabilin og minnst mikilvægasti þátturinn var gjaldeyrisstýring annarra félaga innan 

sömu starfsgreinar. 

11.8 Áherslur innan áhættustýringar 

Innan áhættustýringar voru helstu breytingar milli uppsveiflu og niðursveiflu að 

lausafjáráhætta þótti mikilvægasti þátturinn bæði tímabilin en við samdrátt jókst vægi 

lausafjárstýringar. Meiri áhersla var lögð á fjármögnunaráhættu og hrávöruverðs áhættu 

eftir bankahrun en á móti minnkaði áherslan á rekstraráhættu og markaðsáhættu. 

Samanburður á áherslum innan áhættustýringar og uppröðun eftir mikilvægi má sjá undir 

Tafla 11-13.  

Tafla 11-13  Samanburður á áherslum innan áhættustýringar 

Áherslur innan áhættustýringar 2008-9 2006-7 

Lausafjáráhætta 1 1 

Gengisáhætta 2 2 

Fjármögnunaráhætta 3 4 

Rekstraráhætta 4 3 
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Eigin fjár áhætta 5 5 

Vaxtaáhætta 6 6 

Hrávöruverðs áhætta 7 8 

Markaðsáhætta 8 7 

Stjórnmálaáhætta 9 10 

Lagaleg áhætta 10 9 

 

Af þeim 31 er tóku þátt í könnuninni var 97% svörun vegna áranna 2008-9 (spurning 

8) en 71% svörun vegna áranna 2006-7 sem jafngildir 22 aðilum (spurning 16). 

Samanburð á áhersluþáttum er hlutu yfir 10% vægi sem áherslur 1 og 2, annað eða 

bæði tímabilin má sjá undir Tafla 11-14. 

Tafla 11-14  Samanburður á tveim mikilvægustu áherslum við áhættustýringu 

Áhersla 1 2008-9 2006-7 

Lausafjáráhætta 24% 18% 

Gengisáhætta 24% 23% 

Fjármögnunaráhætta 17% 14% 

Eigin fjár áhætta 14% 14% 

Hrávöruverðs áhætta 10% 9% 

 

Áhersla 2 2008-9 2006-7 

Lausafjáráhætta 24% 27% 

Fjármögnunaráhætta 17% 14% 

Gengisáhætta 14% 14% 

Rekstraráhætta 14% 9% 

Hrávöruverðs áhætta 10% 9% 

Eigin fjár áhætta 7% 14% 
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Lausafjáráhætta var talin mikilvægasta áherslan bæði árin auk þess að fleiri telja hana 

aðal áhersluna seinna tímabilið. Aftur á móti fækkaði þeim er töldu hana meðal áherslu 2 

og 3 seinna tímabilið samanlagt um 8%, sjá Mynd 11-10. 

Mynd 11-10  Áhersla á lausafjáráhættu innan áhættustýringar 

Í könnun á vegum IFS Rágjafar frá árinu 2005 kom fram að lausafjár áhætta væri 

annar mikilvægasti þátturinn innan áhættustýringar. Samkvæmt könnun Ernst og Young 

frá árinu 2008 kom lausafjáráhættan í þriðja sætið yfir mikilvægustu þætti áhættustýringar 

en árið 2005 vermdi hún fjórða sætið.  

Gengisáhætta kom í annað sætið bæði tímabilin og taldi nær fjórðungur þann þátt 

mikilvægustu áhersluna bæði tímabilin. Áherslan á gengisáhættu jókst aðeins seinna 

tímabilið og hækkar áherslan um 5% sem þriðja mikilvægasta áherslan, sjá Mynd 11-11. 

Mynd 11-11  Áhersla á gengisáhættu innan áhættustýringar 

Í könnun á vegum IFS Ráðgjafar frá árinu 2005 þótti mikilvægasti þátturinn innan 

áhættustýringar vera gengisáhætta. Samkvæmt könnun Ernst og Young á áhættu meðal 

evrópskra stórfyrirtækja frá árinu 2008 kom gengisáhætta í annað og fjórða sætið yfir 

mikilvægustu þætti áhættustýringar. Í öðru sætinu var áherslan framkvæmd greiðslna í 
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erlendum gjaldeyri en í fjórða sæti flutningur greiðslna í erlendum gjaldeyri. Í könnun frá 

þessu sama fyrirtæki frá árinu 2005 þá komu þessir þættir annað og þriðja sætið. 

Upp um eitt sæti og í það þriðja fór fjármögnunaráhætta og er það sama niðurstaða og 

fékkst samkvæmt könnun IFS Rágjafar árið 2005. 

Í fjórða sæti og niður um eitt fer rekstraráhætta. Áhersla á rekstraráhættu eykst aðeins 

seinna tímabilið innan mestu og næst mestu áherslunnar og nær 30% telja bæði tímabilin 

rekstraráhættu vera þriðju mestu áhersluna. Hins vegar hrapar fylgi við rekstraráhættu 

seinna tímabilið um nær fimmtung innan áherslu 4, sjá Mynd 11-12.  

Mynd 11-12  Áhersla á rekstraráhættu innan áhættustýringar 

Samkvæmt könnun IFS Ráðgjafar frá árinu 2005 var stýring rekstraráhættu í fimmta 

sæti af 7 mögulegum. 

Í fimmta sæti bæði tímabilin kom eiginfjár áhætta. Áhersla á eiginfjár áhættu 

minnkaði töluvert milli tímabila því þó sama hlutfallið telji hana þá mikilvægustu þá 

fækkar þeim um 26% sem telja hana sem áherslu 2 til 4 innan áhættustýringarinnar, sjá 

Mynd 11-13. 

Mynd 11-13  Áhersla á eigin fjár áhættu innan áhættustýringar 
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Í sjötta sæti bæði tímabilin kom vaxtaáhætta. Fyrra tímabilið þótti rétt tæpum helmingi 

vaxtaáhætta vera frá næst mestu áherslunni til fjórðu mikilvægustu áherslan en aðeins 

fjórðungi þótti svo seinna tímabilið, sjá Mynd 11-14. 

Mynd 11-14  Áhersla á vaxtaáhættu innan áhættustýringar 

Í könnun IFS Ráðgjafar frá árinu 2005 var stýring vaxtaáhættu talin þriðja mikilvægasta 

áhættan en hafði verið sú næst mikilvægasta árið á undan. Samkvæmt könnun Ernst & Young 

frá árinu 2008 var vaxtaáhætta mikilvægasta áhættan innan áhættustýringar en hún kemur 

jafnfætis við áhættuna af framkvæmd greiðslna í erlendum gjaldeyri.  

Í sjöunda sæti og upp um eitt milli tímabila kom hrávöruverðs áhætta en þessi áhætta 

þótti sú minnst mikilvæga af þeim er tilgreindar voru í könnun frá árinu 2005 hjá IFS 

Ráðgjöf. Í áttunda sæti og niður um eitt milli tímabila kom markaðsáhætta en hún var 

talin aðal áhættan meðal 10% aðspurðra fyrra tímabilið en komst ekki á blað sem aðal 

áhættan seinna tímabilið. Ekki urðu miklar breytingar á áherslu á markaðsáhættu sem 

áherslu 2 til 4. 

Í níunda sæti og upp um eitt kom stjórnmálaáhætta. Vægi stjórnmálaáhættu innan 

áhættustýringar var ekki mikið en 3% aðspurðra töldu hana þá mikilvægustu eða næst 

mikilvægustu seinna tímabilið en engum þótti svo fyrra tímabilið.  

Lagaleg áhætta fór niður um sæti milli tímabila og lenti í því tíunda og síðasta. Lítil 

áhersla var á lagalega áhættu en þó fækkaði þeim er töldu þá áhættu vera aðaláhersluna 

um 5% en enginn taldi þann þátt mikilvægastan seinna tímabilið. Hins vegar komst 

lagaleg áhætta ekki á blað sem áhersla 2 og 3 fyrra tímabilið en samanlagt 10% töldu 

hana verða þá næst mikilvægustu eða þriðju mikilvægustu seinna tímabilið.  
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12 Umræða 

Tilgáta verkefnisins var að við samdrátt breyttust áherslur innan fjárstýringar. Aukin 

áhersla yrði á áætlanagerð, kostnaðareftirlit og lausafjárstýringu auk þess sem fjármögnun 

tengdist frekar lausafjárstýringu og daglegum rekstrarútgjöldum. Í uppveiflu væri hins 

vegar meiri áhersla á að auka tekjurnar með vexti eða yfirtöku þar sem fjármögnun spilaði 

mikilvægt hlutverk.  

Fjármálastjórnendur hjá 145 af 200 stærstu fyrirtækjum landsins fengu senda rafræna 

beiðni um þátttöku í könnuninni. Af þeim sem fengu könnunina senda tók 31 aðili þátt í 

könnuninni og varð svarhlutfall 21%. Sé aðeins litið til þeirra er tóku þátt í könnuninni 

var svörun við fyrstu spurningunum 100% eða 31 af 31 en þegar leið á könnunina og þá 

sérstaklega undir lokinn lækkaði svarhlutfallið og svöruðu 21 af 31 spurningu fimmtán 

sem jafngildir 68% svörun. 

Niðurstaða könnunar var að munur væri á áherslum innan fjárstýringar eftir því hvort 

þensla væri í efnahagslífinu eða samdráttur. Lausafjárstýring og lausafjáráhætta þóttu afar 

mikilvægir þættir innan fjárstýringar alveg óháð stöðu efnahagslífsins en við samdrátt 

jókst áhersla á þessa þætti töluvert. Áhersla á áætlanagerð og kostnaðareftirlit jókst að 

sama skapi við samdrátt en þessir þættir þóttu jafnframt mikilvægir í uppsveiflu. Meiri 

áhersla var á fjárfestingar á þenslutímum sem og áhættustýringu og er líklega fylgni þarna 

á milli þar sem mikil áhætta getur fylgt fjárfestingum. Nátengt fjárfestingum er 

fjármögnun sem þótti mikilvægur þáttur bæði tímabilin.  

Fyrirfram var búist við að áhersla á fjármögnun yrði minni við samdrátt en það 

reyndist ekki raunin. Við samdrátt jókst áhersla á langtíma fjármögnun til muna enda var 

staða margra félaga afar bágborin eftir bankahrunið og óvissa mikil um framtíðar rekstur 

félaga vegna minni eftirspurnar og mikillar skuldsetningar. Fjárhagsleg 

endurskipulagning fyrirtækja fór mikið fram í nánum samskiptum við fjármálastofnanir 

þar sem horft var til þess hvort leysa ætti félög upp eða hvort rekstrargrundvöllur væri 

nægjanlegur svo ástæða þætti til að greiða fyrir áframhaldandi rekstri með 

skuldbreytingu, nýrri fjármögnun eða aðrar leiðir farnar. Eðli fjármögnunar virðist því 

hafa breyst milli tímabila frá því að fjármögnun spili stórt hlutverk við að fjárfesta í 

stækkun og yfir í að útvega hagstæðari fjármögnun til lengri tíma í stað óhagstæðra 

skammtíma fjármögnunar. 
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Uppbygging innan fjárstýringar er með margvíslegum hætti milli fyrirtækja og væri 

áhugavert að kanna síðar hvernig fjárstýring íslenskra fyrirtækja er helst uppbyggð, 

ástæður fyrir því hvernig skipulagi fjárstýringa er hagað og hvort og þá hvaða munur sé á 

uppbyggingu fjárstýringar á Íslandi borið saman við önnur lönd.  
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13 Viðauki I 

 

Útsendur spurningalisti þar sem sömu spurningar voru spurðar annars vegar vegna 

áranna 2008 til 2009 og hins vegar vegna áranna 2006 og 2007. 

 

Fjöldi starfsmanna við fjárstýringu 

1 

2 

3-5 

6-10 

yfir 10 

 

Velta fyrirtækis árið 2009 (þarf ekki að vera hjá sama fyrirtæki og árið 

2007)  

Undir 2 milljörðum ISK 

2-5 milljarðar ISK 

5-10 milljarðar ISK 

Yfir 10 milljörðum ISK 

 

Stefna fjárstýringarinnar er 

Samþykkt skriflega 

Samþykkt munnlega 

Óformleg 

Engin stefna 
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Tækni notuð við fjárstýringu  

Excel 

Sérhæft fjárstýringarforrit, hvaða: 

 

Annað, hvað: 

 

 

Hverjar eru helstu áherslurnar innan fjárstýringarinnar? Vinsamlega 

raðið eftir áherslu, 1=mesta áherslan en 15=minnsta áherslan  

Áhættustýring Veldu
 

Áætlanagerð til lengri tíma (yfir 12 mán.) Veldu
 

Áætlanagerð til skemmri tíma ( hámark 12 mán.) Veldu
 

Fjárfestingar til lengri tíma Veldu
 

Fjármögnun til lengri tíma Veldu
 

Gjaldeyrisstýring Veldu
 

Lausafjárstýring Veldu
 

Samskipti við eftirlitsaðila Veldu
 

Samskipti við fjármálastofnanir Veldu
 

Skattastýring Veldu
 

Stjórnendaupplýsingar Veldu
 

Tölvu- og upplýsingakerfi Veldu
 

Vaxtastýring Veldu
 

Veltufjárstýring Veldu
 

Ytra regluverk Veldu
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Hverjar eru helstu áherslurnar innan cash management? Raða eftir 

áherslu, 1=mesta áherslan en 5=minnsta áherslan  

Áætlanagerð Veldu
 

Fjárfestingar Veldu
 

Fjármögnun Veldu
 

Lausafjárstýring Veldu
 

Lágmörkun rýrnunar fjármagns vegna svika, mistaka 

eða annars taps 
Veldu

 

Stjórnun á dreifingu fjármagns og innheimtuhraða Veldu
 

 

Hverjar eru helstu áherslurnar innan gjaldeyrisstýringarinnar? Raða 

eftir áherslu, 1=mesta áherslan en 8=minnsta áherslan  

Stjórnun gjaldeyrisstreymis tekna Veldu
 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis skulda Veldu
 

Stjórnun gjaldeyrisstreymis rekstrarkostnaðar Veldu
 

Stjórnun kostnaðs við varnir gegn gjaldeyrisáhættu Veldu
 

Flutningur gjaldeyrisáhættu Veldu
 

Gjaldeyrisvörn milli tveggja erlendra gjaldmiðla Veldu
 

Nettun gjaldeyris innan tengdra félaga í samstæðu Veldu
 

Gjaldeyrisstýring annarra félaga innan sömu 

starfsgreinar 
Veldu

 

 

Hverjar eru helstu áherslurnar innan áhættustýringarinnar? Raða eftir 

áherslu, 1=mesta áherslan en 6=minnsta áherslan  

Eigin fjár áhætta Veldu
 

Fjármögnunaráhætta Veldu
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Gengisáhætta Veldu
 

Hrávöruverðs áhætta Veldu
 

Lagaleg áhætta Veldu
 

Lausafjáráhætta Veldu
 

Markaðsáhætta Veldu
 

Rekstraráhætta Veldu
 

Stjórnmálaáhætta Veldu
 

Vaxtaáhætta Veldu
 

Annað Veldu
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