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Skýrsla þessi gefur innsýn í laun og hlunnindi stjórna og framkvæmdastjórna 
hjá 21 íslensku félagi skráð á hlutabréfamarkað Nasdaq OMX Nordic árið 
2019, þar af 20 félög skráð á íslenskan markað, Nasdaq OMX Iceland. Lista 
yfir félögin sem um ræðir má sjá í viðauka. 

Greiningin endurspeglar, eins nákvæmt og mögulegt er, launaskiptingu á 
árunum 2015-2019. Flest félaganna hafa fjárhagsár sem endar 31. desember 
en eitt þeirra endar 28. febrúar. Á árinu 2019 bættust við tvö félög á 
íslenskan aðalmarkað, Kvika Banki hf. í mars og Iceland Seafood International
hf. í október.

Greiningin byggir eingöngu á opinberum upplýsingum, þ.e. ársreikningum, 
heimasíðum, fundargerðum, starfskjarastefnum og öðrum viðeigandi 
upplýsingum. Við vekjum athygli á því að félögin gefa út misjafnlega 
nákvæmar upplýsingar um launakjör.

Skráðum félögum ber að sinna viðvarandi upplýsingaskyldu á markaði skv. 
lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og reglum Nasdaq Iceland 
(„Kauphöll“) fyrir útgefendur fjármálagerninga, ásamt því að fylgja 
upplýsingaskyldu í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga.   

Í reglum kauphallar er m.a. fjallað um upplýsingaskyldu í tengslum við 
launakjör stjórnenda en samkvæmt reglunum skal birta upplýsingar um laun 
einstakra stjórnarmanna og æðsta stjórnanda en þegar kemur að kjörum 
annarra stjórnenda er nóg að veita upplýsingar um heildargreiðslur og 
hlunnindi sem samtölu fyrir hópinn, en skilgreina þarf hópinn. Ekki kemur 
fram í reglunum hvort sundurliða skuli upplýsingar niður á launaliði. 

Í reglum kauphallar kemur fram að birta skuli upplýsingar um 
hlutabréfatengd hvatakerfi og er listað upp í reglunum hvaða upplýsingar 
skuli koma fram.

Skv. lögum um ársreikninga nr. 3/2006 skulu félög veita upplýsingar 
um heildarlaun, þóknanir og ágóðahluta til núverandi og fyrrverandi 
stjórnenda félags vegna starfa í þágu þess. Ekki kemur skýrt fram í 
lögunum hvort ætlast sé til þess að upplýsingarnar skuli sundurliða 
niður á einstaka stjórnendur eða launaliði. Einnig kemur fram að 
upplýsingaskylda er á helstu ákvæði kaupréttaráætlana starfsmanna, 
en ekki eru frekari skýringar varðandi hvað felist í helstu ákvæðum 
og beri því að upplýsa um.

Fyrirvari

Skýrsla þessi er ætluð til þess að gefa innsýn í þóknanir til æðstu 
stjórnenda, stjórnarlaun og notkun langtímahvata í skráðum 
íslenskum félögum. 

Skýrsla þessi felur ekki í sér ráðgjöf eða þjónustu við lesanda hennar.
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Smelltu á myndirnar til 
þess að fara á milli kafla í 
skýrslunni
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Lykilniðurstöður

Lykilniðurstöður

2. Breytileg vs föst

5. Stjórnarlaun

4. Langtímahvatar

3. Grunnlaun

1. Upplýsingagjöf

Í ársreikningum íslenskra skráðra félaga er framsetning og sundurliðun upplýsinga, er varða laun og hlunnindi stjórnenda, mjög breytileg milli 
félaga og verður að taka þeim niðurstöðum sem settar eru fram hér með fyrirvara vegna þess. Aðeins þrjú félög birtu sérstaklega grunnlaun 
fyrir síðustu fimm fjárhagsár. 

Nokkur félög hafa nýverið bætt sína upplýsingagjöf en alls sex félög birta sérstaklega grunnlaun fyrir síðustu þrjú fjárhagsár. Önnur félög birta 
upphæð launa ýmist sem samtölu launa og hlunninda eða launa og hlunninda að viðbættum lífeyrissjóðsgreiðslum. Líklegt þykir að samtölur 
innihaldi að auki kaupaukagreiðslur og aðrar þóknanir sem ekki hafa verið gerð nánari skil á í skýringum ársreikninga. 

Töluverður munur er á milli félaga hvað varðar framsetningu á breytilegum hlunnindum, sem gerir samanburð erfiðari.

Hlutfall breytilegra kjara 
forstjóra af heildarkjörum 
hækkaði um 2% á árinu 2019 
samanborið við 2018

Breytileg kjör: 7%

Föst kjör: 93%

• Meðalstjórnarlaun námu 7,7 m.kr. árið 2019 (2018: 7,4 m.kr.).

• Hlutfall kvenna í stjórnum skráðra íslenskra félaga nam 44% (2018: 
46%). Aðeins 5 stjórnarformannsæti voru skipuð konum eða um 24%  
(2018: 26%).

• Um 44% varaformanna skráðra íslenskra félaga eru konur.

Laun stjórnarformanna, 
varaformanna stjórnar og 
annarra stjórnarmanna

Miðgildi stjórnarlauna í heild árið 
2019 námu 35 m.kr. 

(2018: 30 m.kr)

• Hlutfall breytilegra kjara forstjóra, þ.e. kaupauka og langtímahvata, 
hefur aukist frá árinu 2015 þegar þau námu 3% af heildarkjörum.

• Hlutfall breytilegra kjara annarra lykilstjórnenda hefur verið á bilinu 
4%-7% á tímabilinu 2015-2019.

Hlutfall grunnlauna af 
heildarlaunum 2019

Forstjórar: 79%

Aðrir lykilstjórnendur: 83%

• Sex félög birta grunnlaun fyrir síðustu þrjú fjárhagsár.

• Hlutfall grunnlauna af heildarlaunum forstjóra er óbreytt frá 2018 en 
hlutfall grunnlauna af heildarlaunum annarra lykilstjórnenda hefur 
aukist um 2%.

Hlutfall langtímahvata af 
heildarlaunum 2019

• Fimm félög (24%) eru með virkt langtímahvatakerfi í árslok 2019, þar 
af fjögur í formi hefðbundinna kauprétta og eitt í formi 
kaupheimilda.

• Um 92% af skráðum „large cap“ félögum á Nasdaq Copenhagen voru 
með virkt langtímahvatakerfi í lok árs 2019. Algengasta form dönsku 
félaganna voru skilyrt hlutabréf (34%) og kaupréttir (32%).

Forstjórar: 1% (Danmörk: 19%)

Aðrir lykilstjórnendur: 3% 
(Danmörk: 19%)
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Aðferðafræði

Gagnaöflun

Greiningar í skýrslu þessari eru byggðar á 21 íslensku félagi skráð á hlutabréfamarkað 
Nasdaq OMX Nordic, þar af 20 á íslenskan markað, Nasdaq OMX Iceland. Greining okkar 
byggir eingöngu á opinberum upplýsingum um félögin, þ.e. úr ársreikningum, af 
heimasíðum, fréttatilkynningum, aðalfundum og starfskjarastefnum.

Taka skal til greina að ekki gefa öll félögin út jafn nákvæmar upplýsingar um launakjör og 
er því fjöldi félaga og stjórnenda breytilegur á milli greininga, í samræmi við framboð 
upplýsinga í hverju tilviki.

Launagreining

Í greiningu okkar höfum við notast við síðustu fimm fjárhagstímabil og endurspegla 
greiningar okkar, eins nákvæmt og mögulegt er, launaskiptingu á árunum 2015-2019. 
Launafjárhæðir eru birtar eins og þær eru settar fram í ársreikningum og hafa ekki verið 
vísitöluleiðréttar.

Við höfum flokkað stjórnendur í annars vegar forstjóra og hins vegar aðra 
lykilstarfsmenn. Að auki eru launagreiðslur til stjórnarformanna, varaformanna og 
annarra stjórnarmanna greindar sérstaklega.

Birtar upplýsingar um launakjör fyrir forstjóra, fjármálastjóra og aðra lykilstjórnendur eru 
misjafnlega ítarlegar eftir félögum. Aðeins eitt félag birti launakjör fjármálastjóra 
aðgreint frá öðrum stjórnendum og eru fjármálastjórar því taldir með öðrum 
lykilstarfsmönnum.

Fyrir greiningu á heildarkjörum, kaupaukum og langtímahvötum forstjóra og annarra 
lykilstjórnenda eru 19 félög sem gefa upp sundurliðun fyrir síðastliðin fimm 
fjárhagsár. Óljóst er þó í mörgum tilfellum hvort lífeyrissjóðsgreiðslur séu innifaldar í 
þeim launum og hlunnindum sem birt eru í ársreikningi. Aðeins þrjú félög birta 
upplýsingar um grunnlaun sérstaklega síðastliðin fimm fjárhagsár og eru þeim gerð 
skil í greiningum. Einnig var gerð greining á sex félögum sem birtu upplýsingar um 
grunnlaun síðastliðin þrjú fjárhagsár. 

Við greiningu á stjórnarlaunum er annars vegar notast við föst laun samþykkt á 
aðalfundum félaganna fyrir fjárhagsárið 2019, þar sem ekki er tekið tillit til þeirra 
greiðslna sem eru til komnar vegna annarra stjórnunarstarfa, og hins vegar laun 
stjórnarmanna eins og þau eru birt í ársreikningi. 
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Andvirði hlutafjárkaupa starfsmanns, veitt með afslætti, dregin af launum

Kjör stjórnenda

Launum stjórnenda er hægt að skipta upp í fastar og breytilegar þóknanir. Til fastra 
þóknana teljast grunnlaun, framlög í lífeyrissjóð og önnur laun (bíll, sími o.s.frv.), á 
meðan breytilegar þóknanir samanstanda af skammtíma- og langtímahvötum.  

Skammtímahvatar eru iðulega í formi kaupaukagreiðslna innan fjárhagsársins á meðan 
langtímahvatar geta bæði verið í formi reiðufjár og/eða hlutabréfatengdra réttinda og 
byggja á lengri tíma en eins fjárhagsárs. 

Fastar þóknanir eru að öllu jöfnu taldar vera umbun fyrir væntan árangur í starfi, á 
meðan breytilegar þóknanir eru hvati fyrir óvenjulega góðan eða framúrskarandi árangur 
í starfi.

Breytilegar þóknanir

Með því að stuðla að því að unnið sé að markmiðum í samræmi við stefnu fyrirtækis 
hafa hvatakerfi þann tilgang að samræma enn frekar hagsmuni stjórnenda, eða 
annarra starfsmanna, og hluthafa til lengri tíma. 

Almennt eru breytilegar þóknanir árangurstengdar við lykilmælikvarða (KPI´s) í 
rekstri félagsins sem þarf að uppfylla til að eiga rétt á breytilegri þóknun.

Lykilmælikvarðar geta bæði verið fjárhagslegir og ófjárhagslegir. Dæmi um 
lykilmælikvarða eru hagnaður félags eða afkomutölur einstakra deilda. 

Að neðan má sjá yfirlit yfir nokkrar tegundir langtímahvata. Athugið að ekki er um 
tæmandi upptalningu að ræða.

Aðferðafræði

AnnaðLífeyrissjóður Kaupaukagreiðslur
Hlutabréfatengdur 

hvati
Grunnlaun

Föst kjör Breytileg kjör

Hvatakerfi

Starfsmaður kaupir hlutabréf á markaðsverði sem er svo hlutfallslega hækkað eftir

nokkur ár, ef starfsmaður hefur ekki selt eða hætt 
Pörunarbréf (e. matching shares)

Starfsmanni er úthlutað ígildi hlutabréfa sem innleysast þegar ákveðin skilyrði hafa

verið uppfyllt

Frammistöðuhlutir og skilyrtir hlutir 
(e. PSU og RSU)

Starfsmaður öðlast rétt til að kaupa áður útgefin hlutabréf í félaginu í framtíðinni á

fyrirfram ákveðnu verði
Kaupréttur (e. share options)

Starfsmaður öðlast rétt til að kaupa nýútgefin hlutabréf í félaginu í framtíðinni á

fyrirfram ákveðnu verði
Kaupheimild (e. share-based warrant)

Hlutafjárkaup starfsmanna
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Greining á launum og hlunnindum forstjóra er byggð á upplýsingum 19 félaga. Tvö félög birtu ekki upplýsingar samfellt yfir allt 
tímabilið og voru því ekki tekin með í greininguna.

Föst og breytileg þóknun | Forstjórar 2015-2019 

• Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) skal birta laun og hlunnindi stjórnenda í ársreikningum. Hversu nákvæmar upplýsingar félög kjósa að birta er breytilegt.

• Á grafinu hér að neðan má sjá skiptingu á fastri og breytilegri þóknun forstjóra íslenskra félaga á hlutabréfamarkaði á árunum 2015-2019. Grafið gefur til kynna að um 7% af 
þóknun forstjóra sé breytileg á árinu 2019, þ.e. um 6,5% í formi kaupauka og tæplega 0,5% í formi langtímahvata. 

• Hlutfall fastra launa af heildarþóknun var 81% árið 2019 sem er 4 prósentustigum lægra en árið 2018.

• Athygli er vakin á því að ekki birta öll félögin skiptingu á launum, hlunnindum og kaupaukum og því ber að taka niðurstöðunum með fyrirvara. Liðurinn „Laun“ í grafinu getur 
innihaldið aðrar þóknanir sem telja ætti breytilegar en ekki eru gerð skil í ársreikningum.

Heimild: Greining Deloitte

88%

88%

82%

85%

81%

5%

6%

7%

8%

9%

2%

2%

3%

2%

2%

5%

3%

8%

5%

7%

0,5%

0,8%

0,9%

0,7%

0,5%

2015

2016

2017

2018

2019
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Föst og breytileg þóknun 2015-2019

Aðrir lykilstjórnendurForstjóri Félög sem birta upplýsingar um 

grunnlaun sl. þrjú fjárhagsár
Samanburður við dönsk félög
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Föst og breytileg þóknun | Forstjórar félaga sem birta grunnlaun 2015-2019 

• Aðeins þrjú félög birta grunnlaun sérstaklega yfir tímabilið 2015-2019. Í grafinu hér að neðan má sjá skiptingu grunnlauna og annarra þóknana hjá þeim félögum. Hlutur 
grunnlauna af heildarþóknun drógst saman á tímabilinu 2015-2017 sem gefur vísbendingu um að hvatakerfi hafi verið notuð í auknum mæli yfir það tímabil. Síðastliðin tvö 
ár hefur hlutfall grunnlauna af heildarþóknun aukist.

• Athygli er vakin á því að hlutfalli breytilegrar þóknunar í grafinu að neðan ber að taka með þeim fyrirvara að eitt félagið gefur upp í einni samtölu framlag í lífeyrissjóð, 
hlunnindi og kaupaukagreiðslur, sem flokkast undir „Annað“ í grafinu. 

Þrjú félög birta upplýsingar um grunnlaun samfellt á árunum 2015-2019.

Föst og breytileg þóknun 2015-2019 – Félög sem birta upplýsingar um grunnlaun samfellt yfir skoðunartímabilið  

Heimild: Greining Deloitte
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Föst og breytileg þóknun | Aðrir lykilstjórnendur 2015-2019 

• Aðeins tvö félög birta laun og hlunnindi annarra lykilstjórnenda sundurliðuð niður á einstaka stjórnendur eða starfsmenn, þ.e. ekki í einni samtölu. Mjög misjafnt er hversu 
margir lykilstjórnendur eru hluti af þeirri samtölu sem gefin er upp hjá hverju félagi fyrir sig, en fjöldinn er á bilinu 2-11. 

• Greining á fastri og breytilegri þóknun fyrir aðra lykilstjórnendur sýnir að hlutfall fastrar þóknunar (Laun, Lífeyrissjóður og Annað) er á bilinu 92%-96% á árunum 2015-2019. 
Hlutfall kaupaukagreiðslna af heildarþóknun er á bilinu 3%-5% á sama tímabili.

• Niðurstöðum ber að taka með þeim fyrirvara að liðurinn„Laun“ getur innihaldið aðrar þóknanir sem telja ætti sem breytilegar en ekki eru gerð skil í ársreikningum. 
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Greining á launum og hlunnindum annarra lykilstjórnenda er byggð á upplýsingum 19 félaga. Tvö félög birtu ekki upplýsingar 
samfellt yfir allt tímabilið og voru því ekki tekin með í greininguna.

Föst og breytileg þóknun 2015-2019

Heimild: Greining Deloitte
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Föst og breytileg þóknun | Aðrir lykilstjórnendur félaga sem birta grunnlaun 2015-2019 

• Aðeins þrjú félög birta grunnlaun sérstaklega fyrir öll fimm fjárhagstímabilin sem eru til skoðunar. Í grafinu hér að neðan má sjá skiptingu grunnlauna og annarra þóknana 
hjá þeim félögum. Hlutfall grunnlauna lækkaði frá 2015 til 2017 sem gefur vísbendingu um að hvatakerfi hafi verið notuð í auknum mæli yfir það tímabil. Síðastliðin tvö ár 
hefur hlutfall grunnlauna af heildarþóknun aukist.

• Athygli er vakin á því að hlutfalli breytilegrar þóknunar í grafinu að neðan ber að taka með þeim fyrirvara að eitt félagið gefur upp í einni samtölu framlag í lífeyrissjóð, 
hlunnindi og kaupaukagreiðslur, sem flokkast undir „Annað“ í grafinu. 

Þrjú félög birta upplýsingar um grunnlaun samfellt á árunum 2015-2019.

Föst og breytileg þóknun 2015-2019 – Félög sem birta upplýsingar um grunnlaun samfellt yfir skoðunartímabilið  

Heimild: Greining Deloitte
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Föst og breytileg þóknun | Félög sem birta grunnlaun 2017-2019 
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• Hér að neðan má sjá skiptingu grunnlauna og annarra þóknana hjá þeim félögum sem birta upplýsingar um grunnlaun síðastliðin þrjú fjárhagsár, annars vegar fyrir forstjóra 
(efra graf) og hins vegar fyrir aðra lykilstjórnendur (neðra graf). Hlutfall grunnlauna af heildarþóknun nam 67% hjá forstjórum árið 2017 samanborið við 79% árið 2018 og 
2019. Hlutur grunnlauna er hærri hjá öðrum lykilstjórnendum en hjá forstjórum öll árin sem eru til skoðunar.

• Vægi kaupaukagreiðslna hjá forstjórum er um 10% af heildarþóknun árið 2019 samanborið við um 5% hjá öðrum lykilstjórnendum. Athygli vekur að vægi kaupaukagreiðslna 
lækkar eða helst óbreytt milli ára hjá báðum flokkum yfir síðastliðin 3 ár. 

Sé horft til síðustu þriggja fjárhagsára, eru félög í auknum mæli farin að gera launum og launatengdum gjöldum ítarlegri skil í 
ársreikningum. Sex félög birta upplýsingar um grunnlaun á árunum 2017-2019.

Föst og breytileg þóknun forstjóra 2017-2019 – Félög sem birta upplýsingar um grunnlaun samfellt yfir síðastliðin þrjú fjárhagsár

Föst og breytileg þóknun annarra lykilstjórnenda 2017-2019 – Félög sem birta upplýsingar um grunnlaun samfellt yfir síðastliðin þrjú fjárhagsár

Félög sem birta upplýsingar um 

grunnlaun sl. þrjú fjárhagsár

Heimild: Greining Deloitte
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Föst og breytileg þóknun | Samanburður við skráð dönsk félög

• Að neðan má sjá skiptingu grunnlauna og annarra þóknana hjá skráðum íslenskum félögum og skráðum íslenskum félögum sem birta upplýsingar um grunnlaun síðastliðin 
þrjú fjárhagsár í samanburði við skiptingu hjá skráðum „large cap“ félögum í Danmörku, annars vegar fyrir forstjóra (efra graf) og hins vegar fyrir aðra lykilstjórnendur (neðra 
graf). Hlutfall langtímahvata af heildarlaunum er á bilinu 0%-3% fyrir forstjóra og aðra lykilstjórnendur skráðra íslenskra félaga samanborið við 19% hjá skráðum „large cap“ 
félögum í Danmörku.

• Eins og áður hefur verið bent á þá ber að taka íslensku niðurstöðunum með fyrirvara þar sem að liðurinn „Laun“ í grafinu getur innihaldið aðrar þóknanir sem telja ætti
breytilegar en eru ekki gerð skil í ársreikningum. Þar að auki eru laun fjármálastjóra flokkuð undir laun annarra lykilstjórnenda í íslensku greiningunni en fjármálastjórar 
sérstaklega skoðaðir í dönsku greiningunni. 

Hlutfall langtímahvata mun hærra hjá skráðum „large cap“ félögum í Danmörku í samanburði við skráð íslensk félög. 

Samanburður við dönsk félög

Föst og breytileg þóknun forstjóra 2019 – Félög sem birta upplýsingar um grunnlaun samfellt yfir síðastliðin þrjú fjárhagsár

Föst og breytileg þóknun annarra lykilstjórnenda 2019 – Félög sem birta upplýsingar um grunnlaun samfellt yfir síðastliðin þrjú fjárhagsár

*Íslensk skráð félög sem birta upplýsingar um grunnlaun samfellt yfir síðastliðin þrjú fjárhagsár
Heimild: Greining Deloitte
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Skammtímahlunnindi (STIs)

Starfskjarastefnur íslensku skráðu félaganna heimila allar að sett sé upp 
skammtímahvatakerfi. Svo virðist sem kaupaukar séu til staðar hjá flestum félögunum. 
Takmarkaðar upplýsingar eru birtar um útfærslu skammtímahvatakerfa og ekki er hægt 
að nálgast upplýsingar sem skýra greiðslur kaupauka.

Sjö félög birta upplýsingar um kaupaukagreiðslur á árinu 2019, sundurliðað niður á 
forstjóra og aðra lykilstjórnendur, samanborið við þrjú félög árið 2015. 

Af þeim félögum eru fimm sem birta upplýsingar um grunnlaun. Kaupaukar sem hlutfall 
af grunnlaunum nema að meðaltali 8,9% hjá þessum félögum á árinu 2019 samanborið 
við 10,5% á árinu 2018. Hæst nemur hlutfallið 18,1% hjá einstaka félagi á árinu 2019 og 
lægst 2,3%.

Langtímahvatar (LTIs)

Fimm félög af þeim 21 íslensku félagi sem skráð eru á hlutabréfamarkað (24%), voru 
með virkt langtímahvatakerfi í lok árs 2019, þar af fjögur í formi hefðbundinna 
kauprétta og eitt í formi kaupheimilda. 

Til samanburðar kemur fram í greiningu á skráðum „large cap“ félögum á Nasdaq 
Copenhagen, að alls 35 af 38 félögum (92%) voru með virkt langtímahvatakerfi í lok 
árs 2019. Algengasta form dönsku félaganna voru skilyrt hlutabréf (34%) og 
kaupréttir (32%).

Skammtímahlunnindi og langtímahvatar

80%

20%

Ísland

32%

7%

34%

6%

21%

Danmörk

Kaupréttir
(e. share options)

Kaupheimildir
(e. share-based warrant)

Skilyrt hlutabréf
(e. restricted stock unit)

Pörunarbréf
(e. matching shares)

Árangurstengd hlutabréf
(e. performance stock unit)
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Stjórnir félaga | Launagreiðslur stjórnarmanna 2019 
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Árslaun stjórnarformanna 2019 

Heimild: Greining Deloitte

Stjórnargreiðslur

• Súluritið hér til hliðar byggir á upplýsingum úr 
ársreikningum félaga um laun stjórnarformanna. 
Tölurnar eru ekki að fullu samanburðarhæfar þar 
sem í sumum tilfellum eru lífeyrissjóðsgreiðslur 
ekki innifaldar eða óljóst er hvort þær séu 
meðtaldar í uppgefinni samtölu. 

• Laun stjórnarformanna skráðra félaga árið 2019 
námu á bilinu 6,7 m.kr. til 21,4 m.kr. Miðgildi launa 
nam 10,8 m.kr.

• Neðri taflan byggir á föstum mánaðarlaunum 
samþykktum á aðalfundum félaganna síðastliðið 
fjárhagsár (2019). Ekki er tekið tillit til þeirra 
greiðslna sem eru tilkomnar vegna annarra 
stjórnunarstarfa. 

• Laun stjórnarformanna námu á bilinu 470 til 1.483 
þ.kr. á árinu 2019. Á sama tíma námu laun annarra 
stjórnarmanna á bilinu 250 til 494 þ.kr.

• Meðalmánaðarlaun stjórnarformanna námu 734 
þ.kr. á árinu 2019 sem er nánast óbreytt frá árinu á 
undan þegar meðalmánaðarlaun námu 737 þ.kr.

• Meðalmánaðarlaun stjórnarmanna námu 357 þ.kr. 
á árinu 2019 og jukust um 2,5% frá fyrra ári.

• Laun varaformanna stjórnar námu að meðaltali 
480 á mánuði árið 2019 samanborið við 513 þ.kr. á 
mánuði árið 2018. 

• Varaformenn stjórnar fengu að meðatali 1,4x laun 
stjórnarmanna og stjórnarformenn 2,0x á árinu 
2019.

Mánaðarleg stjórnarlaun 
(grunnur)  

Formaður stjórnar      
launamargfaldari 

Varaformaður stjórnar 
launamargfaldari 

Hæsta gildi 494.278 3,0x 1,5x

Miðgildi 340.000 2,0x 1,5x

Lægsta gildi 250.000 1,4x 1,3x

Meðaltal 357.779 2,0x 1,4x

Heimild: Greining Deloitte

Laun stjórnarmanna byggt á föstum launum samþykkt á aðalfundum félaganna
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Stjórnir félaga | Kynjahlutföll innan stjórna skráðra félaga 2019

Kynjahlutföll

• Á árinu 2019 sátu alls 48 konur í stjórnum 21 
skráðra íslenskra félaga á móti 60 karlmönnum, og 
kynjahlutföll því nokkuð jöfn. 

• Sé litið til kynjahlutfalla meðal stjórnarformanna 
eru aðeins fimm stjórnarformannasæti, eða 24%, 
skipuð konum. 

• Tvö félög af 21 eru ekki með skipaðan varaformann 
stjórnar og einn varaformaður tók við 
stjórnarformennsku á tímabilinu og því aðeins 18 
varaformenn samtals. Þar eru kynjahlutföllin 
nokkuð jöfn eins og sjá má á grafinu hér til hliðar.

• Að meðaltali fá karlar og konur sömu laun fyrir 
stjórnarformennsku eða um 12,0 m.kr. fyrir karla 
og 12,2 m.kr. fyrir konur. Sé litið til 
varastjórnarformennsku eru launin einnig svipuð 
eða um 7,4 m.kr. fyrir karla og 7,3 m.kr. fyrir konur.

• Fyrir aðra stjórnarmenn fá konur að meðaltali 1,0 
m.kr. hærri laun. Þessum niðurstöðum þarf þó að 
taka með fyrirvara þar sem óljóst er í nokkrum 
tilfellum hvort lífeyrissjóðsgreiðslur séu innifaldar í 
þeim launum og hlunnindum sem birt eru í 
ársreikning.

60
56%

48
44%

Stjórnarmenn (alls)

16
76%

5
24%

Stjórnarformenn 

10
56%

8
44%

Varaformaður stjórnar

Karlar Konur
Heimild: Greining Deloitte
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Stjórnir félaga | Aldursdreifing innan stjórna skráðra félaga 2019

Aldursdreifing

• Meðalaldur stjórnarmanna var 53 ára og var aldur 
stjórnarmanna á bilinu 29-78 ára. Aðeins eitt félag 
gaf ekki upplýsingar um aldur stjórnarmanna. 

• Þá skoðuðum við einnig samband kyns og aldurs til 
að fá meira innsæi í samsetningu stjórnar og gæti 
gefið merki um framtíðarþróun. Ekki virðist vera 
nein sérstök leitni sem sker sig út. 

Laun og hlunnindi í skráðum íslenskum félögum 2015-2019 | Desember 2020

Lykilniðurstöður

Tengiliðir

Viðauki

Efnisyfirlit



18

Tengiliðir
Tengiliðir

Efnisyfirlit

Lykilniðurstöður

Viðauki



19

Ábyrgðaraðili:
Lovísa A. Finnbjörnsdóttir
Meðeigandi, sviðsstjóri Fjármálaráðgjafar

Sími: 770-4942
lovisa@deloitte.is

Laun og hlunnindi í skráðum íslenskum félögum 2015-2019 | Desember 2020

Tengiliður:
María Skúladóttir
Forstöðumaður markaðsmála

Sími: 892-7476
mskuladottir@deloitte.is

Efnisyfirlit

Lykilniðurstöður

Viðauki

Tengiliðir

mailto:lovisa@deloitte.is
mailto:mskuladottir@deloitte.is


20

Tengiliðir

Viðauki

Viðauki
Efnisyfirlit

Lykilniðurstöður



21

Viðauki

Skráð íslensk félög - notuð í launagreiningum 

Arion Banki hf.

Brim hf.

Eik fasteignafélag hf.

Eimskipafélag Íslands hf.

Festi hf.

Hagar hf.

Heimavellir hf.

Iceland Seafood International hf.

Icelandair Group hf.

Kvika Banki hf.

Marel hf.

Origo hf.

Össur hf.

Reginn hf.

Reitir fasteignafélag hf.

Síminn hf.

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Skeljungur hf.

Sýn hf.

Tryggingamiðstöðin hf.

Vátryggingafélag Íslands hf.
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