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1. Hvernig munu tekjur fyrirtækisins breytast á 
næstu 12 mánuðum?

Hvílir gosmengun yfir rekstri fyrirtækja? Tengiliður:

Árni Jón Árnason
Meðeigandi, Ráðgjafarsvið
Sími: 580-3035
aja@deloitte.is

Ábyrgðarmaður:

Ágúst Heimir Ólafsson
Sviðsstjóri Ráðgjafarsviðs
Sími: 580-3056
aho@deloitte.is

Hægt er að nálgast könnunina 
á heimasíðu Deloitte: 
www.deloitte.is

Ráðgjafarsvið Deloitte 
veitir fyrirtækjum, lögaðilum 
og einstaklingum 
fjármálatengda þjónustu og 
ráðgjöf. Sérfræðingar leitast 
við að tryggja að lausnin skili 
árangri og skilji eftir 
verðmæta þekkingu hjá 
viðskiptavininum. 

Á heimasíðu Deloitte má sjá 
upplýsingar um 
þjónustuframboð 
Ráðgjafarsviðs Deloitte, 
www.deloitte.is

Meðfylgjandi eru niðurstöður úr annarri könnun Ráðgjafarsviðs Deloitte meðal fjármálastjóra 
stærstu fyrirtækja á Íslandi sem framkvæmd var í október. Könnunin var sett á laggirnar að 
fyrirmynd Deloitte á alþjóðavísu og tilgangur hennar er að sýna mat fjármálastjóra á stöðu 
fyrirtækja og efnahagsumhverfisins.  Þessi könnun er gerð tvisvar á ári. Sendur var spurningalisti til 
fjármálastjóra 300 stærstu fyrirtækja landsins og viljum við þakka þeim kærlega fyrir þátttökuna og 
vonumst til áframhaldandi þátttöku og samstarfs.

Niðurstöður sýna að ekki virðist vera að birta mikið til í rekstri fyrirtækja. Sé horft til næstu 12 
mánaða gera fyrirtæki ráð fyrir að tekjur muni aukast lítillega en flest fyrirtæki gera ekki ráð fyrir 
fjölgun starfsmanna.  Fjármálastjórar telja almennt að fjárhagslegar horfur hafi verið svipaðar á 
árinu 2014 og yfirgnæfandi meirihluti þeirra telur ekki góðan tíma nú til auka áhættu í 
efnahagsreikningi fyrirtækja. Aðspurðir um áhættu í rekstrarumhverfi fyrirtækja telja 
fjármálastjórar að fjárhagsleg áhætta hafi staðið í stað eða aukist nokkuð á síðustu 12 mánuðum. 
Vaxtatækifæri hafa ekki aukist og eru talin svipuð og fyrir 6 mánuðum.

Á næstu 12 mánuðum ætla flest fyrirtæki að leggja áherslu á lækkun kostnaðar og innri vöxt. 
Einnig ætla mörg fyrirtæki að lækka skuldir og kynna nýjar vörur. Fjármálastjórar gera ekki ráð fyrir 
að auka skuldsetningu á næstu 12 mánuðum með útgáfu skuldabréfa eða lántöku og telja flestir 
mjög ólíklegt að fyrirtækið muni gefa út nýtt hlutafé. 

Meirihluti fjármálastjóra eru nokkuð bjartsýnir um hagvaxtarhorfur á Íslandi til næstu tveggja ára 
og telja að hagvöxtur muni aukast en rúmlega þriðjungur fjármálastjóra telur að hagvöxtur muni 
standa í stað. Spurt var um mat fjármálastjóra á hlutabréfamarkaði og spáðu flestir að 
Úrvalsvísitala Kauphallarinnar myndi hækka nokkuð á næstu 6 mánuðum. 

Aðspurðir um stýrivexti Seðlabanka Íslands telur yfirgnæfandi meirihluti fjármálastjóra stýrivextina 
of háa. Flestir fjármálastjórar telja lántöku hjá bönkum óhagstæða og álag banka á grunnvexti 
vera of hátt.  
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2. Hvernig mun ráðning nýrra starfsmanna 
breytast á næstu 12 mánuðum?
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Fjármögnun fyrirtækja
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3. Telur þú að útgáfa nýs hlutafjár sé 
hagkvæm fjármögnunarleið fyrir fyrirtæki við 
núverandi aðstæður?  

Já Nei
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5. Telur þú að ný lántaka hjá bönkum sé 
hagkvæm fjármögnunarleið fyrir fyrirtæki við 
núverandi aðstæður?  

Já Nei
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9. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að 
eigi við um framboð á nýju lánsfé fyrir fyrirtæki? 

Útgáfa nýs hlutafjár 
er talin hagkvæm 
fjármögnunarleið en 
ekki útgáfa 
skuldabréfa eða ný 
lántaka. 

Fjármálastjórar telja 
of hátt álag á 
grunnvexti hjá 
bönkum.
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10. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur 
þú að eigi við um kostnað við nýtt lánsfé 
fyrir fyrirtæki?
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8. Hver er líkleg þróun þegar kemur að 
skuldsetningu þíns fyrirtækis á næstu 12 
mánuðum?

Hlutfall apr 2014 Hlutfall okt 2014

Íslensk fyrirtæki eru 
talin vera of 
skuldsett.

Flest fyrirtæki ætla  
að halda 
skuldsetningu 
óbreyttri eða draga 
úr skuldsetningu. 
Færri fyrirtæki ætla 
að draga úr 
skuldsetningu en í 
apríl 2014.

Meirihluti 
fjármálastjóra telur 
að mikið framboð af 
lánsfé sé til staðar en 
að kostnaður við 
lánsfé sé hár.
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4. Telur þú að útgáfa skuldabréfa sé 
hagkvæm fjármögnunarleið fyrir fyrirtæki við 
núverandi aðstæður?  

Já Nei

91%
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7. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú 
að eigi almennt við um íslensk fyrirtæki?

Þau eru of skuldsett Þau eru hæfilega skuldsett

66%

34%

6. Hvernig metur þitt fyrirtæki álag banka á 
grunnvexti vegna lánveitinga?  

Of hátt álag Álag í meðallagi
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15. Hvað telur þú að eigi við um verðmat á 
atvinnuhúsnæði?
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11. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að muni eiga við 
um OMX18 vísitöluna eftir 6 mánuði?
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12. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að 
eigi við um ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa

86%
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Vextir eru of háir
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13. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að eigi 
við um stýrivexti Seðlabanka Íslands?

Verðlagning á markaði

Rúmlega helmingur 
fjármálastjóra telur 
að Úrvalsvísitalan 
muni hækka nokkuð 
á næstu 6 
mánuðum. 
Aðeins meiri svartsýni 
ríkir nú en í apríl þar 
sem um 63% töldu 
von á hækkun.

Skiptar skoðanir eru 
um ávöxtunarkröfu 
skuldabréfa. Flestir 
fjármálastjórar telja 
ávöxtunarkröfu 
skuldabréfa of háa 
en 33% telur hana 
eðlilega. 

Yfirgnæfandi 
meirihluti telur að 
stýrivextir 
Seðlabankans séu of 
háir. 

Meirihluti 
fjármálastjóra er 
bjartsýnn um 
hagvaxtarhorfur til 
næstu tveggja ára og 
telur að hagvöxtur á 
Íslandi muni aukast. 
Stór hluti telur þó að 
hagvöxtur muni 
standa í stað.
Niðurstöður eru þær 
sömu og í apríl 2014.

Á fyrstu tíu 
mánuðum ársins 
hefur vísitalan 
lækkað um 6%.

57%
37%

6%

Aukast Standa í stað Minnka

14. Telur þú að hagvöxtur á Íslandi á næstu 
tveimur árum muni:
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17. Áætlar þú að hagnaður íslenskra 
fyrirtækja á árinu 2014 í samanburði við árið 
2013 muni:
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18. Hefur fjárhagsleg áhætta fyrirtækis þíns 
breyst á síðustu 12 mánuðum? 

Hlutfall apr 2014 Hlutfall okt 2014
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20. Telur þú líklegt að fyrirtæki þitt muni 
auka skuldsetningu á næstu 12 mánuðum 
með útgáfu skuldabréfa eða lántöku?

10%

90%

19%

81%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Já Nei

19. Telur þú að nú sé góður tími til að auka 
áhættu í efnahagsreikningi?

Hlutfall okt 2014 Hlutfall apr 2014
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21. Telur þú líklegt að fyrirtæki þitt gefi út 
nýtt hlutafé á næstu 12 mánuðum?
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22. Hver telur þú að þróunin verði í fjölda 
samruna og yfirtaka á Íslandi á næstu 12 
mánuðum?

Staða fyrirtækja

Það virðist ekki hafa 
birt til í rekstri 
fyrirtækja á árinu 
2014.
Mat á fjárhagslegum 
horfum er óbreytt frá 
því í apríl 2014. 

Almennt er gert ráð 
fyrir óbreyttum 
hagnaði frá fyrra ári. 

Fjárhagsleg áhætta 
getur m.a. tekið til 
skuldsetningar, 
óvissu varðandi 
rekstur, verðmat 
eigna og vaxtastigs. 

Skýr niðurstaða um 
að fjármálastjórar 
telja ekki ákjósanlegt 
að auka áhættu í 
rekstri nú.

Fjármálastjórar stefna 
ekki á að auka 
skuldsetningu á 
næstu 12 mánuðum 
og telja ólíklegt að 
nýtt hlutafé verði 
gefið út.
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61%
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Hafa batnað verulega
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Hlutfall apr 2014 Hlutfall okt 2014

16. Telur þú fjárhagslegar horfur fyrirtækis þíns hafa 
breyst á síðustu þremur mánuðum?

Gert er ráð fyrir að 
samrunar og 
yfirtökur muni fjölga 
nokkuð á næstunni.

4 Könnun meðal fjármálastjóra



Nóvember 2014

20%

28%

14%

16%

14%

9%

0% 10% 20% 30%

< 1 ma.kr.

1 3 ma.kr.

3 5 ma.kr.

5 10 ma.kr.

10 50 ma.kr.

> 50 ma.kr.

24. Hver var velta fyrirtækisins á síðasta ári? 
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25. Hvert er hlutfall tekna í erlendri mynt af 
heildartekjum? 

Erlendri mynt
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26. Hvernig metur þú vaxtatækifæri 
fyrirtækisins í dag í samanburði við stöðuna 
fyrir 6 mánuðum síðan?

Um fyrirtækin
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23. Undir hvaða atvinnugrein fellur þitt fyrirtæki?

Flest svör fengust frá 
fyrirtækjum í 
smásölu/heildsölu.

Meirihluti fyrirtækja 
telur að 
vaxtatækifæri séu 
ekki að aukast

Flest fyrirtækin stefna 
á að lækka kostnað 
og stækka með innri 
vexti.

Helsta breyting á 
niðurstöðum nú og í 
apríl 2014 er að 
dregið hefur úr 
áherslu á stækkun 
með innri vexti og 
áhersla á lækkun 
kostnaðar hefur 
aukist.
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27. Á hvað af eftirfarandi verður lögð áherslu á innan fyrirtækisins á næstu 12 
mánuðum?  Merkja má við fleiri en einn valkost.

Hlutfall apr 2014 Hlutfall okt 2014
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