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Þessi samantekt sýnir niðurstöður úr fyrstu könnun Ráðgjafasviðs Deloitte meðal
fjármálastjóra stærstu fyrirtækja á Íslandi. Tilgangur könnunarinnar er að sýna viðhorf
fjármálastjóra til stöðu fyrirtækja og efnahagsumhverfisins. Ætlunin er að könnunin sé gerð
hálfsárslega.
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Sendur var spurningarlisti til fjármálastjóra 300 stærstu fyrirtækja landsins og viljum við þakka
þeim kærlega fyrir þátttökuna og vonumst til áframhaldandi þátttöku og samstarfs.

Ábyrgðarmaður:

Niðurstöður sýna að meirihluti fyrirtækja stefnir á fjárfestingar á árinu 2014 eða 77%
fyrirtækja. Þrátt fyrir áætlanir um fjárfestingar gera fjármálastjórar ekki ráð fyrir aukinni
skuldsetningu en 50% fyrirtækja áætla að skuldsetning verði óbreytt og 34% fyrirtækja áætla
að draga úr skuldsetningu. Það samræmist áliti fjármálastjóra um að íslensk fyrirtæki séu of
skuldsett.

Aðspurðir um hagkvæmni fjármögnunarleiða telur meirihluti fjármálastjóra að útgáfa
hlutafjár og skuldabréfa sé hagkvæm en að lántaka hjá bönkum sé óhagkvæm. Framboð
á lánsfé sé til staðar en lánsfé sé dýrt. Fjármálastjórar áætla ekki útgáfu nýrra skuldabréfa
eða hlutabréfa á næstunni.
Á næstu 12 mánuðum virðast fyrirtæki ætla að leggja áherslu á stækkun með innri vexti,
lækkun kostnaðar, minnkun skuldsetningar, aukningu sjóðsstreymis og koma með nýjar
vörur. Helmingur fjármálastjóra telja að hagnaður íslenskra fyrirtækja muni standa í stað á
árinu 2014 í samanburði við árið 2013 en 38% fjármálastjóra telja að hagnaður muni aukast.
Fjármálastjórar gera ekki ráð fyrir að auka áhættu í efnahagsreikningum fyrirtækja á árinu
2014.
Meirihluta fjármálastjóra eru bjartsýnir um hagvaxtarhorfur á Íslandi til næstu tveggja ára en
stór hluti fjármálastjóra telur að hagvöxtur muni standa í stað. Spurt var um mat
fjármálastjóra á Úrvalsvísitölu Kauphallarinnar og töldu 63% þeirra að vísitalan muni hækka
nokkuð á árinu. Aðspurðir um stýrivexti Seðlabanka Íslands telur yfirgnæfandi meirihluti
fjármálastjóra stýrivextina of háa.
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Fjármögnun fyrirtækja
3. Telur þú að útgáfa skuldabréfa sé
hagkvæm fjármögnunarleið fyrir fyrirtæki við
núverandi aðstæður?

2. Telur þú að útgáfa nýs hlutafjár sé
hagkvæm fjármögnunarleið fyrir fyrirtæki við
núverandi aðstæður?
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4. Telur þú að ný lántaka hjá bönkum sé
hagkvæm fjármögnunarleið fyrir fyrirtæki við
núverandi aðstæður?
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6. Hver er líkleg þróun þegar kemur að
skuldsetningu þíns fyrirtækis á næstu 12
mánuðum?

5. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú
að eigi almennt við um íslensk fyrirtæki?
Íslensk fyrirtæki eru
talin vera of
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óbreyttri eða draga
úr skuldsetningu.
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8. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur
þú að eigi við um kostnað við nýtt lánsfé
fyrir fyrirtæki?

7. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að
eigi við um framboð á nýju lánsfé fyrir fyrirtæki?
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að mikið framboð af
lánsfé sé til staðar en
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lánsfé sé hár.
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Verðlagning á markaði
9. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að muni eiga við
um OMX16 vísitöluna í lok árs 2014?
Spurt var um
skoðanir
fjármálastjóra á
verðbréfamarkaði.
Almennt er spáð
nokkurri hækkun
OMX16 vísitölunnar
á árinu 2014.
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10. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að
eigi við um ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa
Skiptar skoðanir eru
um ávöxtunarkröfu
skuldabréfa.
Meirihluti
fjármálastjóra telur
hana vera eðlilega en
37% telur hana of
háa.
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11. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að eigi
við um stýrivexti Seðlabanka Íslands?
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12. Telur þú að hagvöxtur á Íslandi á næstu
tveimur árum muni:
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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.

13. Hver af eftirfarandi fullyrðingum telur þú
að eigi við um verðmat á atvinnuhúsnæði?
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14. Áætlar þú að hagnaður íslenskra
fyrirtækja á árinu 2014 í samanburði við árið
2013 muni:
Meirihluti
fjármálastjóra telur
að hagnaður standi í
stað eða aukist á
árinu 2014 í
samanburði við
2013.

15. Telur þú fjárhagslegar horfur fyrirtækis þíns hafa
breyst á síðustu þremur mánuðum?
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gefið út.
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efnahagsreikningi
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20. Hver telur þú að þróunin verði í fjölda
samruna og yfirtaka á Íslandi á næstu 12
mánuðum?
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19. Telur þú líklegt að fyrirtæki þitt gefi út
nýtt hlutafé á næstu 12 mánuðum?
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18. Telur þú líklegt að fyrirtæki þitt muni
auka skuldsetningu á næstu 12 mánuðum
með útgáfu skuldabréfa eða lántöku?
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17. Telur þú að nú sé góður tími til að auka
áhættu í efnahagsreikningi?

16. Hefur fjárhagsleg áhætta fyrirtækis þíns
breyst á síðustu 12 mánuðum?
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Um fyrirtækin
21. Undir hvaða atvinnugrein fellur þitt fyrirtæki?
Flest svör fengust frá
fyrirtækjum í
smásölu/heildsölu.
Meirihluti fyrirtækja
telur að
vaxtatækifæri séu
svipuð og voru á
árinunum 20072008

Heilbrigðisstarfsemi/lyfjaframleiðsla
Þjónusta/ráðgjöf
Bankastarfsemi/fjármálastarfsemi/tryggingar
Afþreying/skemmtun
Tækni
Upplýsingamiðlun/fjölmiðlar
Orkustarfsemi/veitur
Flutningastarfssemi
Byggingarstarfsemi
Smásala/heildsala
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23. Hvert er hlutfall tekna í erlendri mynt og í
evru af heildartekjum?

22. Hver var velta fyrirtækisins á síðasta ári?
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24. Hvernig metur þú vaxtatækifæri
fyrirtækisins í dag í samanburði við stöðuna
fyrir hrun 2008?
Talsvert verri en fyrir hrun
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25. Á hvað af eftirfarandi verður lögð áherslu á innan fyrirtækisins á næstu 12
mánuðum? Merkja má við fleiri en einn valkost.
Flest fyrirtækin stefna
á að lækka kostnað
og stækka með innri
vexti.
Mörg fyrirtæki stefna
einnig á að minnka
skuldsetningu, kynna
nýjar vörur og auka
sjóðsstreymi.
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