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Meðfylgjandi eru niðurstöður úr fjármálastjórakönnun Ráðgjafarsviðs Deloitte. Könnunin var sett á 
laggirnar að fyrirmynd Deloitte á alþjóðavísu og er tilgangur hennar að sýna mat fjármálastjóra á 
stöðu fyrirtækja og efnahagsumhverfisins. Þessi könnun er gerð tvisvar á ári og er þetta í fimmta 
sinn sem könnunin er framkvæmd. Sendur var spurningalisti til fjármálastjóra 300 stærstu 
fyrirtækja landsins og viljum við þakka þeim kærlega fyrir þátttökuna.

Svör fjármálastjóra um stöðu fyrirtækja eru svipuð og í síðustu könnun sem framkvæmd var í 
nóvember 2015. Fjármálastjórar gera almennt ráð fyrir nokkurri aukningu EBITDA á næstu tólf 
mánuðum. Um 40% fjármálastjóra gera ráð fyrir ráðningu nýrra starfsmanna og helmingur gerir 
ráð fyrir að hagnaður aukist frá fyrra ári. Ríflega helmingur fjármálastjóra telur vaxtartækifæri 
svipuð og fyrir sex mánuðum síðan en um 40% telja þau betri. Mikill meirihluti fyrirtækja stefna á 
fjárfestingar á árinu, eða 75%. 

Aðspurðir um áhrif launahækkana í kjölfar nýgerðra kjarasamninga á verð vöru og þjónustu sögðu 
71% fjármálastjóra að áhrifin væru til hækkunar verðlags en aðrir sögðu samningana ekki hafa 
haft áhrif á verðlag. Einnig var spurt hvort nýgerðir kjarasamningar hefðu haft áhrif á afkomu 
fyrstu mánuða ársins og sögðu 87% fjármálastjóra samningana hafa haft áhrif til lækkunar 
afkomu.  Aðspurðir hafa tveir af hverjum þremur fjármálastjórum orðið varir við aukinn kaupmátt í 
rekstri sinna fyrirtækja.

Spurt var um áhrif styrkingar krónunnar á fyrstu mánuðum ársins á verð vöru og þjónustu en 49% 
fjármálastjóra sögðu að styrking krónunnar hefði ekki haft nein áhrif, 34% sögðu áhrifin vera til 
lækkunar verðlags og 17% sögðu þau vera til hækkunar verðlags. Þrátt fyrir þetta er gengisþróun 
íslensku krónunnar talin vera helsti áhættuþáttur í rekstri fyrirtækja í dag en einnig vaxtastig, 
verðbólga og þróun einkaneyslu. 

Dregið hefur úr bjartsýni um hlutabréfamarkaðinn frá fyrri könnun og telur helmingur 
fjármálastjóra að vísitalan muni hækka nokkuð á næstu sex mánuðum en einn af hverjum þremur 
telur að hún muni vera óbreytt. 

Áhersluatriði í rekstri fyrirtækja eru óbreytt, fjármálastjórar í könnuninni segja að áhersla verði 
áfram lögð á að lækka kostnað, stækka með innri vexti og minnka skuldsetningu. Athyglisvert er 
að áhersluatriði í rekstri hafa verið óbreytt sl. 2 ár eða frá könnuninni í maí 2014.
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3. Hvernig telur þú að EBITDA í þínu fyrirtæki 
muni þróast á næstu 12 mánuðum? 
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5. Hefur fjárhagsleg áhætta fyrirtækis þíns 
breyst á síðustu 12 mánuðum? 
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7. Hvaða ytri áhættuþættir hafa helst áhrif á 
rekstur þíns fyrirtækis?
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12. Hver var velta fyrirtækisins á síðasta ári? 
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heildartekjum? 
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14. Hvernig metur þú vaxtartækifæri 
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15. Hefur þitt fyrirtæki orðið vart við aukinn 
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Verðlagning á markaði
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Undir vörumerki „Deloitte“ sameinast kraftar þúsunda sérfræðinga sem starfa hjá sjálfstæðum félögum um allan heim við að veita viðskiptavinum 
þjónustu á sviði endurskoðunar, ráðgjafar, fjármála, áhættustjórnunar og skattamála. Þessi félög eru aðilar að Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(DTTL), sem er breskt einkahlutafélag (private company limited by guarantee). Hvert aðildarfélag veitir þjónustu á tilteknu landssvæði og er 
bundið þeim lögum og fagreglum sem þar gilda. Félagið DTTL innir ekki af hendi þjónustu til viðskiptavina. DTTL og aðildarfélög þess eru 
aðskildir og sérgreindir lögaðilar sem ekki geta skuldbundið hvert annað. DTTL og aðildarfélög þess bera eingöngu ábyrgð á eigin gjörðum eða 
vanrækslu en ekki á aðgerðum hvers annars. Hvert aðildarfélag DTTL er skipulagt í samræmi við innlend lög, reglugerðir, viðskiptavenju og aðra 
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