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V I Ð  ELSKUM 

U M H V E R F I Ð !

Advania heldur sína árlegu haustráðstefnu í tu�ugasta sinn
í Hörpu föstudaginn 12. september. Kynntu þér glæsilega
dagskrá og skráðu þig á advania.is/haustradstefna

Tryggðu þér besta verðið 
á Haustráðstefnu Advania

Ef þú skráir þig
 fyrir 1. september

STÓRU VERKEFNUNUM HEFUR FÆKKAÐ
➜ Verkefnum erlendra 

kvikmyndavera hér á 
landi hefur fækkað á 
þessu ári miðað við 
2012 og 2013.

➜Umsjónarmaður Film 
in Iceland segir að árið 
verði að teljast ágætt 
miðað við þau verkefni 
sem séu í skoðun fyrir 
haustið og veturinn.

➜ Íslenska endurgreiðslu-
kerfi ð hefur fengið góð 
viðbrögð og Norðmenn 
skoða nú að taka svipað 
kerfi  upp. Gjaldeyris-
höftin fl ækja málin.   

Álverð hækkar áfram
Álverð hefur hækkað nær samfellt allt þetta ár, úr 
um 1.800 í um 2.050 dali á tonn, samkvæmt tölum 
sem IFS greining birti í gær. Þar segir líka að 
þrátt fyrir aukna framleiðslu í Mið-Austurlöndum 
og í Kína þá líti út fyrir meira jafnvægi á mark-
aðnum en áður.

IFS greining segir að styrkleikamerki í bílafram-
leiðslu og umbúðaframleiðslu leiði til væntinga um 
aukna eftirspurn. Þetta virðist hafa bein áhrif á af-
komu íslenskra fyrirtækja. Í hálfsársuppgjöri HS 
Orku segir til að mynda að breyting á virði afleiða, 
sem eru framtíðarvirði orkusölusamninga sem tengj-
ast álverði, hafi verið neikvæð um 242 milljónir 
króna í ár en var neikvæð um 3.950 milljónir á sama 
tímabili í fyrra. - jhh

Íhuga að banna bílainnfl utning
Rússar undirbúa nú að víkka út innflutningsbann á 
vörum frá Vesturlöndum. Að sögn rússneska miðils-
ins Vedomosti er mögulegt að innflutningur á bílum 
verði næst bannaður.

Talsmaður Vladimírs Pútín Rússlandsforseta 
segir Rússa nú vinna að frekari aðgerðum, ákveði 
Vesturveldin að beita Rússum frekari viðskipta-
þvingunum. Segir hann umfang innflutningsbanns-
ins ráðast af umfangi þeirra þvingana sem Vestur-
veldin ákveði að beita.  - aí

Mikil velta fyrir hluthafafund
Velta með bréf í N1 í Kauphöll Íslands nam 309 
milljónum í gær, en félagið heldur hluthafafund í 
dag. Á fundinum verður kjörinn nýr stjórnarmað-
ur í félagið. Tveir hafa gefið kost á sér í stjórnina, 
þau Jón Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri FL Group, 
og Helga Björk Eiríksdóttir. Jón Sigurðsson bauð 
sig fram til stjórnarsetu fyrir aðalfund sem hald-
inn var í lok mars. Hann dró framboð sitt til baka 
eftir að Kauphöll Íslands gerði athuga-
semd við framboð hans og sagði að 
hlutabréf félagsins yrðu sett á athug-
unarlista ef hann yrði kjörinn. Í bréfi 
sem Jón sendi Margréti Guðmunds-
dóttur, stjórnarformanni N1, vegna 
framboðs síns sagði hann að Kauphöll-
in hefði staðfest við sig að hún 
mundi ekki gera athugasemd-
ir við framboðið. - jhh
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HLUTABRÉF
Jón Hákon Halldórsson | jhh@frettabladid.is

Gengi bréfa í Icelandair hefur fall-
ið verulega frá mánudagsmorgni. 
Það var 18,25 á hlut á mánudags-
morgunn en um 17,7 í gær. Grein-
endur á markaði eru sammála um 
að fréttir af mögulegu gosi í Bárð-
arbungu hafi  þar áhrif. „Fyrir mér 
eru þetta of sterk viðbrögð. Mér 
fi nnst eins og menn séu að horfa 
of mikið á að það yrði hugsanlega 
talverður kostnaður til skemmri 
tíma við að það félli niður fl ug og 
fl eira við gos og e.t.v. í framhaldi 
af því. En lengri tíma áhrif gætu 
verið mjög jákvæð fyrir Icelandair 
og ferðamannagreinina. Það er 
eins og þeir sem eru að selja horfi  
fram hjá því að gosið í Eyjafjalla-
jökli virtist stórauka ferðamanna-
strauminn til Íslands þegar lengra 
leið frá,“ segir Jóhann Viðar Ívars-
son, hlutabréfagreinandi hjá IFS 
greiningu. Jóhann segist telja að 
það hafi  fyrst og fremst verið minni 
fjárfestar sem hafi  selt bréf frá því 
á mánudagsmorgun. Veltan væri 
líklega meiri ef fagfjárfestar hefðu 
verið að selja að einhverju marki og 
það væri þekkt að minni fjárfestar 
hafi  meiri tilhneigingu til að bregð-
ast hart við einstökum fréttum með 
kaupum eða sölu en fagfjárfestar.

Sveinn Þórarinsson hjá Hag-
fræðideild Landsbankans segir að 
þessi mikla lækkun komi nokkuð á 
óvart. Hann segir ekkert hægt að 
áætla um áhrif goss á rekstur Ice-
landair, en menn horfi  til sögunnar, 
síðasta goss og fl eira. „Það er í raun 

engan veginn hægt að meta einhver 
áhrif. Menn vita ekki hvort af eld-
gosi verður, hvenær, hversu mikið, 
hvert askan fer, hvernig veðráttan 
verður. En allavega virðast menn 
verðleggja Icelandair eins og það 
verði eldgos,“ segir hann. Stefán 
Broddi Guðjónsson hjá Greininga-
deild Arion banka bendir á að jafn-
vel þótt langtímaáhrif af gosinu í 
Eyjafjallajökli og Grímsvötnum 
hafi  verið jákvæð hafi  menn eðli-
lega varann á. Strax eftir gosið í 
Eyjafjallajökli hafi  Icelandair sent 
frá sér tilkynningu um að beinn 
kostnaður vegna gossins hefði 
numið 1,5 milljörðum.

Stefán Broddi segir það athygl-
isvert að umræðan um mögulegt 
stórt eldgos á Íslandi virðist ekki 
hafa haft nein áhrif á verð hluta í 

evrópskum fl ugfélögum, þrátt fyrir 
töluverða umfjöllun í erlendum 
miðlum. „Þar eru menn upptekn-
ari af olíuverði og alþjóðastjórn-
málum og virðast ekki reikna með 
öðrum Eyjafjallajökli,“ segir Stef-
án Broddi.

 jonhakon@frettabladid.is

Harkaleg viðbrögð 
gagnvart Icelandair
Markaðsverð Icelandair hefur lækkað um 2,9 milljarða frá því á 
mánudag og er sú lækkun rakin til frétta af yfirvofandi eldgosi í 
Bárðarbungu. Þessi viðbrögð komu greinendum á markaði á óvart. 

ICELANDAIR  Velta með bréf í Icelandair Group nam um 1.150 milljónum króna á fyrstu 
tveimur dögum vikunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

„Við vinnum nú að stækkun verk-
smiðjunnar sem mun þrefalda 
framleiðsluna og gerum ráð fyrir 
að klára það verkefni á síðasta árs-
fjórðungi þessa árs,“ segir Ólafur 
E. Jóhannsson, forstöðumaður sam-
skipta- og sölusviðs Carbon Recycl-
ing International (CRI).

Verksmiðja fyrirtækisins í Svarts-
engi við Grindavík, þar sem met-
anól er framleitt með endurvinnslu 
á koltvísýringsútblæstri og raforku, 
mun eftir breytingar CRI geta fram-
leitt um fimm milljónir lítra af elds-
neytinu á ári.   

„Við erum að bæta við tækjabún-
aði til að fullnýta framleiðslugetu 
verksmiðjunnar. Hún er hönnuð og 

uppsett fyrir fimm milljónir lítra og 
nú erum við að bæta við rafgreinum 
sem eru notaðir við framleiðsluna en 
þeir koma frá Kína.“

Heildarkostnaður verkefnisins 
hleypur að sögn Ólafs á hundruðum 
milljóna króna.

„Helstu viðskiptavinir okkar hér á 
landi eru framleiðendur á bíódísil og 
við erum einnig að selja til fyrirtæk-
is í Svíþjóð sem framleiðir hágæða 
bíódísil með mjög lágu sótspori. Svo 
erum við jafnframt að skoða mark-
aðsmöguleika í öðrum löndum Evr-
ópu og í viðræðum við olíufélög-
in hér heima vegna nýrra laga um 
íblöndun endurnýjanlegs eldsneytis 
í jarðefnaeldsneyti,“ segir Einar.   -  hg 

Unnið er að stækkun metanólverksmiðju Carbon Recycling International í Svartsengi við Grindavík:

Afköstin þrefölduð fyrir lok árs

Í SVARTSENGI  Verksmiðja Carbon 
Recycling var opnuð árið 2011.  MYND/CRI 

Hagnaður sjóðastýringarfyrir-
tækisins Landsbréfa, sem er í eigu 
Landsbankans, á fyrri hluta ársins 
nam 75 milljónum króna og jókst 
um 22 milljónir frá fyrri árshelm-
ingi 2013.

Landsbréf birti í gær árshluta-
reikning sinn þar sem kemur fram 
að hreinar rekstrartekjur námu 
493 milljónum króna miðað við 434 
milljónir á fyrri árshelmingi 2013. 
Eigið fé Landsbréfa var jákvætt 
um 1.719 milljónir króna við lok 
tímabilsins og eiginfjárhlutfallið 
var 59,46 prósent.

„Segja má að nokkuð erfið-
ar aðstæður hafi einkennt bæði 

íslenskan skuldabréfa- og hluta-
bréfamarkað á fyrri helmingi 
ársins og ávöxtun bæði skulda-
bréfa og hlutabréfa var almennt 
lakari en undanfarin ár. Þetta 
endurspeglast að talsverðu leyti 
í ávöxtun þeirra sjóða sem fjár-
festa á þessum mörkuðum,“ segir 
í tilkynningu Landsbréfa um upp-
gjörið.    

Helgi Þór Arason, framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins, segir þar að 
rekstur Landsbréfa hafi gengið vel 
það sem af er ári og sjóðir þeirra 
skilað góðum árangri miðað við 
erfiðar markaðsaðstæður.  

 - hg

Hreinar rekstrartekjur sjóðastýringarfyrirtækisins Landsbréfa námu 439 milljónum á fyrri helmingi ársins: 

Hagnast um 75 milljónir króna

Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum  Vikubreyting

Bank Nordic (DKK) 109,00 -16,2% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 225,00 -14,1% -0,2%

Fjarskipti (Vodafone) 32,80 20,4% -1,4%

Hagar 43,50 13,3% 0,5%

Icelandair Group 17,68 -2,9% -5,7%

Marel 101,75 -23,5% -0,7%

N1 16,70 -11,6% 0,3%

Nýherji 4,35 19,2% 1,2%

Reginn 15,50 -0,3% 0,0%

Tryggingamiðstöðin* 23,65 -26,2% -1,5%

Vátryggingafélag Íslands** 8,20 -24,0% -1,8%

Össur 321,00 40,2% 0,0%

HB Grandi 29,70 7,2% -1,0%

Sjóvá 11,63 -13,9% -0,9%

Úrvalsvísitalan OMXI6 1.129,94 -10,3% -2,2%

First North Iceland
Century Aluminum 1150,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 19,20 44,9% -4,0%

Sláturfélag Suðurlands 1,33 9,0% 0,0%

*fyrsta verð 08. maí 2013 **fyrsta verð 24. apríl 2013

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

ÖSSUR
 40,2% frá áramótum

NÝHERJI
1,2% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TRYGGINGA-
MIÐSTÖÐIN
 -26,2% frá áramótum

ICELANDAIR GROUP
-5,7% í síðustu viku
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Miðvikudagur 20. ágúst
➜ Seðlabanki Íslands – Vaxtaákvörð-

un og útgáfa Peningamála
➜ Hagstofan – Vinnumarkaður í 

júlí 2014
➜ Þjóðskrá – Upplýsingar um 

leiguverð íbúðarhúsnæðis

Fimmtudagur 21. ágúst
➜ Hagstofan – Vísitala byggingar-

kostnaðar fyrir september 2014

Föstudagur 22. ágúst
➜ Byggðastofnun – Birting árs-

hlutauppgjörs
➜ Hagstofan – Vísitala kaup-

máttar launa í júlí 2014
➜ Eimskip – Uppgjör 2. ársfjórð-

ungs
➜ Hagstofan – Vísitala lífeyris-

skuldbindinga í júlí 2014

Mánudagur 25. ágúst
➜ Sjóvá – Uppgjör 2. ársfjórðungs 

Þriðjudagur 26. ágúst
➜ Þjóðskrá – Viðskipti með 

atvinnuhúsnæði í júlí 
➜  VÍS – Uppgjör 2. ársfjórðungs

Miðvikudagur 27. ágúst
➜ Hagstofan – Vísitala neyslu-

verðs í ágúst 2014
➜ Reginn – Uppgjör 2. ársfjórð-

ungs
➜ Arion banki – Uppgjör 2. árs-

fjórðungs

Fimmtudagur 28. ágúst
➜ N1 – Uppgjör 2. ársfjórðungs
➜ Hampiðjan – Sex mánaða upp-

gjör
➜ Reykjavíkurborg – Árshluta-

reikningur birtur 
➜ Hagstofan – Nýskráningar og 

gjaldþrot fyrirtækja

DAGATAL VIÐSKIPTALÍFSINS

Í AUSTURSTRÆTI  Landsbréf voru 
stofnuð árið 2008 og eru í eigu Lands-
bankans. 

Allavega virðast 
menn verðleggja 

Icelandair 
eins og það 
verði eldgos.

 
Stefán Broddi Guðjónsson

hjá Greiningardeild 
Arion banka.



Það er ekki verðið á prentaranum sem skiptir mestu máli, heldur kostnaðurinn 
við að reka hann.  Ódýrustu prentararnir eru yfirleitt dýrastir þegar upp er 
staðið.  Komdu með gamla og óhagkvæma prentara til okkar og leyfðu okkur að 
farga þeim við hátíðlega athöfn.  Í staðinn færðu glænýjan Epson Workforce Pro 
með 20.000 króna afslætti, nýjustu tækni og getur lækkað prentkostnað um allt 
að 50% í samanburði við vinsæla laserprentara.  Sparnaður sem getur numið 
hundruðum þúsunda hjá fyrirtækjum sem prenta mikið. 

WorkForce Pro

AFSLÁTTUR

LÆKKUN
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Verslunin Fálkinn fagnar 110 ára 
afmæli sínu í ár. Fyrirtækið er 
eitt elsta fyrirtæki á Íslandi í dag 
og hefur alltaf verið rekið á sömu 
kennitölunni. Fálkinn hefur þróast 
töluvert langt frá uppruna sínum 
því upphafl ega sinntu starfsmenn 
hans reiðhjólaviðgerðum. Þeir seldu 
reiðhjól og leigðu þau út á tímabili. 
Síðan hefur fyrirtækið gengið í 
gegnum heilmikla þróun og var 
umsvifamikið í neytendavörum, svo 
sem heimilistækjum, útivistarvör-
um, hljómtækjum, hljómplötum og 
hljómplötuútgáfu. 

„Núna er fyrirtækið svo gott 
sem komið út úr neytendavörum og 
hefur þróast út í það að vera raf- og 
véltæknifyrirtæki,“ útskýrir Páll 
Bragason, forstjóri fyrirtækisins. 
Hann segir að fyrirtækið reki tvö 
meginsvið sem eru kölluð rafsvið og 
vélarsvið. Á vélarsviðinu eru seldar 
legur, drifbúnaður, dælur, lokar og 
ýmislegt annað fyrir iðnað og bíla. 
Á rafsviði er seldur rafstýribúnað-
ur, rafmagnsmótorar og annar iðn-
aðarrafbúnaður. 

Páll segir að neytendamarkaður-
inn sé kominn mjög mikið á jaðar-
inn, þótt almenningur kaupi bæði 
legur, bílavarahluti, viftur og annað 
þess háttar. En við erum meira mið-
aðir inn á atvinnurekendur,“ segir 
Páll og bætir við að þannig hafi  
reksturinn verið allt frá árinu 2000.

Í nýtt húsnæði
Árið í ár hefur verið sögulegt fyrir 
fl eira en 110 ára afmælið, því fyrir-
tækið fl utti í Kópavog. Starfsemi 
þess hafði frá upphafi  verið í Reykja-
vík, fyrstu áratugina á Laugavegi 
en síðar á Suðurlandsbraut. „Árið 

2004 seldum við húsnæðið á Suður-
landsbraut með það að markmiði að 
fara þaðan. En við gerðum reyndar 
10 ára leigusamning sem var óupp-
segjanlegur í fi mm ár þannig að við 
gátum farið að fi mm árum liðnum. 
Svo áramótin 2006-2007 voru rúm 
tvö ár þangað til við gátum losnað 
og þá ákváðum við að það væri rétt 
að fara að svipast um eftir lóð. Þá 
fórum við að svipast um eftir lóð-
inni og fengum lóð síðla árs 2007. 
Hún var ekki byggingarhæf þá – 
guði sé lof. Síðan síðla árs 2008 var 
hún tilbúin til bygginga en þá voru 
breyttir tímar og ekki forsendur 
til þess að fara út í eitt eða neitt. 
Þá gerðust atburðir sem alþekkt-
ir eru, sem urðu til þess að málið 
snerist bara um það að halda sjó og 
lifa þetta af, sem reyndar tókst nú 
prýðilega,“ segir Páll. 

Hann bætir við að árið 2008 
hafi  verið feikilega erfi tt. „En frá 
1. desember 2008 er búið að vera 
alveg rífandi gangur hjá okkur. Í 
október og nóvember 2008 vissi 
maður ekki hvort maður var lífs 
eða liðinn en klukkan átta að 
morgni 1. desember 2008 var, að 
mér liggur við að segja, fullt út 
úr dyrum og búin að vera blúss-
andi sigling á okkur síðan þá. 
Við höfum fengið sum af bestu 
rekstrar árum okkar,“ segir Páll. 

Hann segir að þróun fyrirtækis-
ins eftir hrun megi þakka því að 
fyrirtækið selji varahluti, sjái um 
eftirmarkaði og rekstur fyrir-
tækisins hafi  verið stöðugur fram 
að hruni. Allt þetta hafi  bjargað 
fyrir tækinu. „Við höfðum gott orð 
á okkur, vorum góðir greiðendur. 
Við vorum sjálfsagt eitt af fáum 
fyrirtækjum sem hélt öllum sínum 
greiðslufrestum og lánalínum 
erlendis í hruninu. Þegar var erf-
itt að fá gjaldeyri, erfi tt að milli-
færa og fyrirtæki þurftu að borga 

fyrirfram þá fengum við bara lán 
og gátum fengið vörur eins og 
hver vildi. Við urðum bara nokk-
uð sprækir. Af því að okkar birgj-
ar voru menn sem við vorum búnir 
að vera í viðskiptum við áratugum 
saman. Það varð til þess að við lent-
um í blússandi meðbyr,“ segir Páll.

Fyrir um tveimur árum var svo 
aftur farið að kanna möguleikann 
á að fi nna hentugra húsnæði fyrir 
Fálkann. Þá var byrjað á því að 
athuga hvort heppilegast væri að 
byggja, kaupa eða taka húsnæði 
á leigu. Á þessum tímapunkti var 
fyrir tækið komið á beinu braut-
ina með reksturinn, fjárhaginn og 
annað eftir erfi tt ár 2008. 

„Við vorum að leita að húsnæði 
og vorum búnir að skoða á nokkr-
um stöðum og niðurstaðan varð sú 
að það borgaði sig ekki að byggja 
því byggingarkostnaður er meiri 
en verð á atvinnuhúsnæði. Þetta 
snerist því annaðhvort um það að 
kaupa eða leigja,“ segir Páll. Nokkr-
ir möguleikar á leiguhúsnæði hafi  
verið skoðaðir þegar starfsmaður 
Fálkans hafi  svo rekist á þetta hús-
næði og bent Páli á það. Síðan hafi  
verið skrifað undir leigusamning 
daginn fyrir jól og mánudaginn 2. 
júní var svo opnað á Dalvegi.

Helmingi færri starfsmenn
Í dag er Fálkinn með 26 fastráðna 
starfsmenn, en þegar starfsmanna-
fjöldi fyrirtækisins var mestur í 
byrjun níunda áratugarins, voru 
þeir í kringum 55-60. Þá var fyrir-
tækið með fjölbreyttara vörufram-
boð en Páll bendir líka á að í gegn-
um tæknivæðingu hafi  orðið mjög 
mikil fækkun á skrifstofu. „Það var 
hérna 1/3 starfsmanna á skrifstofu 
en núna er það 1/5,“ segir Páll.

Átta hundruð milljóna velta
Velta fyrirtækisins var tæplega 

Rekur 110 ára fjölskyldufyrirtæki
Fálkinn stendur á tímamótum í ár. Verslunin fagnar 110 ára afmæli og er eitt elsta fyrirtækið á Íslandi. Að auki 
fluttist starfsemin á Dalveg í Kópavogi fyrr í sumar, eftir að hafa verið í marga áratugi á Suðurlandsbraut í 
Reykjavík. Verslunin er þekktust fyrir að selja reiðhjól og hljómplötur. Í dag er það raf- og véltæknifyrirtæki. 

VIÐTAL
Jón Hákon Halldórsson 
jonhakon@frettabladid.is Páll segist hafa viljað skila lóðinni sem Reykjavik hafði úthlutað, en 

Reykjavíkurborg neitaði að taka lóðir til baka og vann prófmál sem þýddi 
að borgin þurfti ekki taka lóðir til baka. „Þannig að við sitjum uppi með 
þessa lóð og hún er bara til á lager einhvers staðar,“ segir Páll. Hann segir 
að lóðin, sem er á Lambhagavegi, nærri Bauhaus, hafi kostað tæplega 
160 milljónir árið 2007 sem næði líklegast hátt í 300 milljónum miðað við 
verðlag í dag. „Það væri auðvitað betra að hafa þá peninga lausa í annað 
en sem betur fer hefur þetta ekki gert neitt út af við okkur og einhvern 
tímann vaknar þessi lóð til verðmæta því að það er ekkert endalaust til 
af byggingarlóðum í Reykjavík. Ef því er að skipta þá er mjög lítið til af 
spennandi byggingarlóðum ef eftirspurn vaknar að einhverju marki, sem 
við verðum að ætla að verði hvort sem það verður á líftíma mínum eða 
erfingja minna. En í bili er hún sokkin fjárfesting og við verðum bara að 
líta á hana sem langtímaeign,“ segir Páll.

FENGU EKKI AÐ SKILA LÓÐINNI

Ólafur Magnússon, stofnandi Fálkans, tók að gera við reiðhjól í hjáverkum 
á Skólavörðustígnum í Reykjavík. Í 100 ára sögu Fálkans, sem Viðar Pálsson 
ritaði, segir að eitt af því sem vafalaust hefur stuðlað að langlífi Fálkans sé 
að fyrirtækið hafi aldrei staðið í stað eða reynt að standa af sér breyttar 
aðstæður, heldur hafi það borið gæfu til þess að fylgja breytingunum, 
taka mið af þeim og aðlagað sig nýju umhverfi. Fjölþætt starfsemi Fálkans 
á síðustu hundrað árum ber vott um þetta. Reiðhjólaverkstæði í gamla 
miðbænum þróaðist í fyrirtæki sem auk hjólreiðastarfseminnar flutti inn 
skellinöðrur og bíla, vann brautryðjendastarf í plötuútgáfu á Íslandi, seldi 
landsmönnum grammófóna, frystikistur, ryksugur og sjónvörp, bændum 
mjaltavélar og vélareigendum keðjur, legur og tannhjól, seldi útivistarfólki 
skíði í einu horninu, fiskiðnaðinum mjölpressur í öðru og sveitarfélögum 
skolphreinsibúnað í því þriðja, og er þá fátt eitt nefnt.

Fyrirtæki sem fylgir breytingum
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FORSTJÓRINN  Páll Bragason á 
verslunina Fálkann í dag ásamt 

systkinum sínum. Afi þeirra, 
Ólafur Magnússon, stofnaði fyrir-

tækið árið 1904.

800 milljónir króna í fyrra. Páll 
gerir ráð fyrir að það verði fi mm 
prósent aukning milli ára þannig 
að veltan fari yfi r 800 milljónir í 
ár. „Veltan hefur aukist ár frá ári 
frá hruni. Við höfum verið að sjá 
allt upp í 10% vöxt á ári. Ætli fyrir-
tækið hafi  ekki verið með 600 millj-
óna króna veltu árið 2008 og velt-
an hefur því aukist um þriðjung í 
krónum,“ segir Páll. Þetta þýði að 
fyrirtækið sé ekki búið að ná þeirri 
raunsölu sem var fyrir hrun en þar 
muni mestu um að áður hafi  verið 
selt talsvert mikið í nýframkvæmd-
ir og verk. „Það er það sem vantar 
á það sem var fyrir hrun. Það eru 
fjárfestingaverkefni,“ segir Páll. 

Páll segir að rekstrarskilyrði 
fyrir þau viðskipti sem Fálkinn er 
í hafi  verið nokkuð góð og hann sér 
það fyrir sér að þau verði nokkuð 
góð á næstu árum. „Meginmarkhóp-
ar Fálkans eru iðnaður, fi skveiðar, 
fiskvinnsla, landbúnaður, sam-
göngur og verklegar framkvæmdir 
reyndar líka. Þannig að meginmark-
hópur Fálkans eru útflutnings-
atvinnuvegir. Þeir standa mjög vel. 
Þetta eru fyrirtækin sem ganga 
best á Íslandi núna,“ segir Páll. Á 
meðan raungengi krónunnar sé 
svona tiltölulega lágt miðað við það 
sem var þá muni þessir útfl utnings-
atvinnuvegir gera það gott og vera 
góðir greiðendur. 



RANGE ROVER SPORT HSE V8
Nýskr. 09/08, ekinn 91 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 8.490 þús. kr.

TILBOÐ 6.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281592 

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ 
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is
Opið frá kl. 09-18 og 
á laugardögum frá kl. 12-16. www.facebook.com/bilaland.is

NÚ ERU TILBOÐSDAGAR HJÁ BÍLALANDI OG FJÖLDI BÍLA Á EINSTÖKUM KJÖRUM!
KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR EINTAK - OPIÐ FRÁ KL. 09-18.

TILBOÐSDAGAR
BÍLALANDS

MERCEDES BENZ C180
Nýskr. 09/06, ekinn 124 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.190 þús. kr.

TILBOÐ 1.290 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún - Rnr. 281471

FRÁBÆR

KAUP

BMW X5
Nýskr. 05/06, ekinn 126 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3,420 þús. kr.

TILBOÐ 2.490 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 191177 

FRÁBÆR

KAUP

OPEL ASTRA ENJOY
Nýskr. 09/04, ekinn 97 þús. km. 
bensín, 5 gírar.
Verð áður: 850 þús. kr.

TILBOÐ 590 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 131193

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 06/13, ekinn 35 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.990 þús. kr.

TILBOÐ 4.440 þús. kr.
Staðsetning: Akranes - Rnr. 120341 

FRÁBÆR

KAUP

LEXUS GS300
Nýskr. 02/08, ekinn 62 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.890 þús. kr.

TILBOÐ 2.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 130761 

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT MEGANE SP. TOURER
Nýskr. 05/11, ekinn 62 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.890 þús. kr.

TILBOÐ 2.390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 120336 

FRÁBÆR

KAUP

SUBARU FORESTER X
Nýskr. 07/10, ekinn 84 þús. km. 
bensín, 5 gírar.
Verð áður: 2.990 þús. kr.

TILBOÐ 2.390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281668

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PATHFINDER LE IT
Nýskr. 12/07, ekinn 151 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.440 þús. kr.

TILBOÐ 2.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 141951

FRÁBÆR

KAUP

AUDI A3 SPORTBACK
Nýskr. 01/06, ekinn 118 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.090 þús. kr.

TILBOÐ 1.390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281295 

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN NOTE VISIA
Nýskr. 07/10, ekinn 98 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.790 þús. kr.

TILBOÐ 1.480 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281117

FRÁBÆR

KAUP

SUBARU LEGACY SPORT SEDAN
Nýskr. 05/10, ekinn 97 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.990 þús. kr.

TILBOÐ 1.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 280899

FRÁBÆR

KAUP

LEXUS RX350
Nýskr. 03/07, ekinn 110 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.490 þús. kr.

TILBOÐ 2.690 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 320180

FRÁBÆR

KAUP

KIA SORENTO LUXURY
Nýskr. 06/05, ekinn 162 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.290 þús. kr.

TILBOÐ 1.290 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún - Rnr. 141850

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT MEGANE RS TURBO
Nýskr. 06/09, ekinn 40 þús. km. 
bensín, 6 gírar.
Verð áður: 2.880 þús. kr.

TILBOÐ 1.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 141709

FRÁBÆR

KAUP

INFINITI QX56
Nýskr. 01/05, ekinn 110 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.390 þús. kr.

TILBOÐ 2.490 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 320139

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06/08, ekinn 119 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.100 þús. kr.

TILBOÐ 2.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281666

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDA iX35
Nýskr. 04/11, ekinn 118 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.390 þús. kr.

TILBOÐ 2.790 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún - Rnr. 310098

FRÁBÆR

KAUP

TOYOTA COROLLA TERRA
Nýskr. 10/07, ekinn 152 þús. km.
bensín, 5 gírar.
Verð áður: 1.390 þús. kr.

TILBOÐ 1.090 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 191482

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN MAXIMA QX
Nýskr. 11/02, ekinn 179 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 950 þús. kr.

TILBOÐ 390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281733

FRÁBÆR

KAUP
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„Það hefur ekki verið jafn mikið 
af stórum verkefnum í ár eins 
og 2012 þegar hingað komu jafn 
mörg kvikmyndaver og Norður-
löndin höfðu þá séð yfi r nokkur ár 
á undan. Árið verður þó að teljast 
ágætt miðað við þau verkefni sem 
eru í skoðun fyrir haustið og vet-
urinn,“ segir Einar Hansen Tóm-
asson, verkefnisstjóri hjá Íslands-
stofu. 

Einar fer fyrir verkefninu Film 
in Iceland sem hefur það mark-
mið að kynna Ísland sem ákjós-
anlegan tökustað fyrir framleið-
endum erlendra kvikmynda- og 
sjónvarpsþátta og lög um tuttugu 
prósenta endurgreiðslu af fram-
leiðslukostnaði vegna kvikmynda-
gerðar á Íslandi. Endurgreiðslan 
er að sögn Einars mikilvægur 
þáttur í að laða hingað erlend 
kvikmyndaver en hann bendir 
einnig á aðra áhrifaþætti. 

„Það sem skiptir öllu máli er 
að  fyrirtækin sem þjónusta kvik-
myndaverin hér geri það vel. Það 

hafa þau gert hingað til enda 
hafa þessir aðilar komið aftur og 
aftur. Varðandi endurgreiðsluna 
þá er mikilvægt að hún sé unnin 
fl jótt og örrugglega. Þá eru þessir 
erlendu framleiðendur hamingju-
samir því þetta snýst allt um að 
vera ekki með peningana í bið-
stöðu,“ segir Einar.

Hann segir íslensk framleiðslu-
fyrirtæki, á borð við Pegasus, 
Sagafilm og TrueNorth, hafa 
stofnað einkahlutafélög utan um 
þau verkefni þar sem óskað er 
eftir endurgreiðslu. 

„Þegar kvikmyndin  Oblivion 
var tekin upp hér á landi var 
stofnað sérstakt fyrirtæki í 
kringum þá framleiðslu. Þá er 
allur rekstur keyrður í gegnum 
fyrirtækið og það svo gert upp 
þegar verkefninu lýkur og fyrir-
tækinu er lokað.“  

Norðmenn skoða íslenska kerfið
Einar segir framleiðslufyrirtæk-
in hér á landi hafa séð meira af 
verkefnum frá Evrópu á þessu ári 
en oft áður.

„Hingað hafa komið verkefni 
frá Bretlandi, Noregi, Þýskalandi 
og Danmörku. Það er jákvæð 

þróun að það sé ekki bara að 
koma frá Bandaríkjunum,“ segir 
Einar og bætir við að Ísland sé 
miðpunkturinn í nýrri þýskri 
sjónvarpsmynd sem var tekin upp 
hér í sumar.  

„En þetta er kvikur bransi. Þú 
getur aldrei stólað á neitt fyrr 
en menn eru mættir á tökustað. 
Það sem skiptir öllu máli er að 
umhverfið sé gott fyrir þessa 
aðila og að það sé hagkvæmt að 
koma til Íslands. Þetta snýst um 
traust. Þessi erlendu verkefni eru 
auðvitað gríðarlega mikilvæg því 
þetta er það sem veitir íslenskum 
kvikmyndagerðarmönnum verk-
efni á milli þeirra íslensku,“ segir 
Einar.

Hann segir samkeppnina um 
athygli erlendra stórfyrirtækja á 
borð við Warner Bros. og Twen-
tieth Century Fox fara harðnandi. 
Önnur lönd hafi  þegar ákveðið að 
endurgreiða meira en 20 prósent.  

„Nú eru Norðmenn að íhuga 
það alvarlega að taka upp endur-
greiðslu sem verði byggð á okkar 
kerfi . Ég hef fengið fjölmörg sím-
töl frá aðilum í Noregi sem eru 
áhugasamir um íslenska kerfi ð 
og menningarmálaráðherrann 

þar hefur talað um að hann vilji 
setja svona kerfi  af stað. Það er 
því mjög mikilvægt að stjórnvöld 
séu á tánum hvað þetta varðar.“ 

Gjaldeyrishöftin flækja málin
Fjölmiðlar greindu nýverið frá 
því að leikstjórarnir og systkin-
in Andy og Lana Wachowski, sem 
eru þekktust fyrir Matrix-þrí-
leikinn, hefðu valið Ísland sem 
einn af tökustöðum nýrrar tíu 
þátta sjónvarpsseríu Netfl ix sem 
mun heita Sense8. Tökur hér eiga 
samkvæmt heimildum að hefjast 
í lok þessa mánaðar og standa til 
6. september. TrueNorth mun sjá 
um tökur á þeim hluta þáttanna 
sem gerist hér á landi. 

„Sumarið hefur meira og minna 
farið í undirbúning fyrir þessa 
þætti. Við unnum við annað verk-
efni systkinanna, kvikmyndina 
Jupiter Ascending, á síðasta ári. 
Þau voru svo hrifi n af því mynd-
efni sem þau fengu að þau ákváðu 
að skrifa Ísland inn í þættina,“ 
segir Helga Margrét Reykdal, 
framkvæmdastjóri TrueNorth. 

Árið 2012 kom fyrirtækið að 
gerð fjögurra stórmynda frá 
Hollywood; Noah, The Secret Life 

of Walter Mitty, Oblivion og Thor: 
The Dark World.  

„Það var náttúrulega einstakt 
og ég á ekki von á öðru eins ári 
hérna aftur. Það þykir gott ef öll 
framleiðslufyrirtækin eru með 
svo mikið samanlagt. En útlitið 
fyrir þetta ár er ágætt. Það eru 
ýmsir að spá og spekúlera og 
maður vonar alltaf það besta,“ 
segir Helga.

Hún segir gjaldeyrishöftin og  
fl ækjustig sem þeim fylgi stærstu 
áskoranirnar í rekstrinum.  

„Í fyrsta lagi eru útlendingar 

Lítið um stórar Hollywood-sprengjur
Verkefnum vegna komu erlendra kvikmyndavera hingað til lands hefur fækkað miðað við 2012 og 2013. Íslensk 
framleiðslufyrirtæki á borð við Pegasus og TrueNorth vinna í auknum mæli við gerð erlendra sjónvarpsþátta. Nýir 
þættir Netflix fara í tökur í lok mánaðarins. Endurgreiðslukerfið hefur fengið góð viðbrögð en höftin flækja málin.   

SKAPANDI GREINAR
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is 

ÞAÐ SEM ÁÐUR VAR Árið 2012 unnu íslensk framleiðslufyrirtæki við mörg stór verkefni og þar á meðal kvikmyndirnar Noah og Oblivion og þættina Game of Thrones.

En þetta er kvikur 
bransi. Þú getur 

aldrei stólað 
á neitt fyrr 
en menn 
eru mættir á 
tökustað. 
 Einar H. Tómasson

 verkefnisstjóri hjá Íslandsstofu
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ennþá smeykir við að koma með 
peninga til landsins því þeir vilja 
ekki sitja fastir með þá hér út af 
höftunum. Í öðru lagi tekur alltof 
langan tíma að koma peningum 
aftur út í þeim tilvikum þar sem 
kvikmyndaverin hafa viljað vera 
örugg og sent okkur meiri pening 
en framleiðslan kostaði á endan-
um. Þá situr eftir aukapeningur 
hér sem þarf að rata aftur til síns 
heima.“ 

Helga segir samskiptin við Seðla-
bankann vegna þessa hafa verið 
tímafrek enda sé regluverkið þungt.  

„En bankinn er auðvitað bara að 
fylgja regluverkinu. En það gerir 
það að verkum að þetta er alltof 
hægt. Þetta fl ækjustig gerir það að 
verkum að menn eru hikandi við að 
senda peninga til landsins.“ 

Spurð hvort hún þekki dæmi um 
að erlend kvikmyndaver hafi  hætt 
við að koma hingað til lands vegna 
haftanna segir Helga að erfi tt sé að 
segja til um það. 

„Maður veit ekki alltaf af hverju 
verkefnin rata ekki hingað til 
lands.“ 

Rólegt sumar hjá Sagafilm      
„Þetta sumar hefur verið rólegra 
en sumarið í fyrra en við erum 
búin að taka upp þrjá Travel 
 Channel-þætti og það er ýmislegt í 
pípunum,“ segir Árni Björn Helga-
son, framkvæmdastjóri erlendra 
verkefna hjá Sagafi lm. Hann bend-
ir á að fyrirtækið sé bundið trún-
aði varðandi þau verkefni sem eru 
í skoðun. Fyrirtækið búist hins 
vegar við að fá einhver erlend 
verkefni í haust og vetur. 

„Þessar tvær sprengjur sem við 
sáum 2012 og 2013 voru að mínu 
mati frávik frá því sem við eigum 
að þekkja. TrueNorth átti 2012 og 

ég myndi segja að við höfum átt 
seinna sumarið með myndum eins 
og Interstellar og Pawn Sacrifi ce. 
Núna í sumar var ágætt að gera 
hjá Pegasus og ég tel að þetta sé 
árið þeirra,“ segir Árni og heldur 
áfram:

„En ég vona að það sé kominn 
stöðugleiki í þetta og að það verði 
meira að gera jafnt og þétt yfi r 
árið. Að það komi ekki svona risa 
sprengjur sem bókstafl ega valta 
yfi r okkur.“

Starfsmenn Sagafilm unnu 
við þrjár erlendar kvikmyndir 
á síðasta ári. Stórmyndin Inter-
stellar, í leikstjórn Christopher 
Nolan, var tekin upp haustið 2013 
og hingað komu einnig tökul-
ið til að skjóta Pawn Sacrifi ce, 
þar sem Tobey Maguire leikur 
skákmeistarann og Íslandsvin-
inn Bobby Fischer, og hryllings-
gamanmyndina Dead Snow 2: 
Red vs. Dead.

Árni bendir, eins og Einar hjá  
Íslandsstofu, á að verkefnin sem 
Sagafi lm og önnur framleiðslu-
fyrirtæki eltast við eru aldrei í 
höfn fyrr en starfsmenn erlendu 
fyrirtækjanna lenda á Kefl avík-
urfl ugvelli. 

„Þegar James Bond-myndin 
Die Another Day var tekin upp 
hérna þá var Fjallsárlónið ekki 
frosið viku áður en tökur áttu að 
hefjast. Þá var strax farið í að 
skoða aðra staði í öðrum löndum.“ 

Árni segir endurgreiðslukerfi ð 
hér almennt fá góð viðbrögð frá 
stjórnendum kvikmyndavera og 
þá sérstaklega vegna þess hversu 
gagnsætt og einfalt það sé. 

„Aftur á móti má alltaf bæta 
kerfi ð. Við erum við að keppa við 
staði sem eru með 25 prósent og 
alls konar aðra hvata.“  

Unnu við Fortitude og Halo 
Pegasus kom í sumar að gerð 
bandarísku kvikmyndarinnar 
Halo: Nightfall, sem er fram-
leiddir af Scott Free Productions, 
framleiðslufyrirtæki leikstjór-
ans Ridley Scott. Fyrirtækið hélt 
einnig utan um tökur breska sjón-
varpsrisans Sky á þáttunum Forti-
tude. Þættirnir voru teknir upp í 
Fjarðabyggð og með aðalhlutverk 
fara þeir Stanley Tucci og Michael 
Gambon.   

„Hjá okkur var sprengja þetta 
árið. Við vorum með Fortitude-
verkefnið frá janúar til júní. Svo 
tók Halo við með tökum á stöðum í 
um klukkutíma radíus frá Reykja-
vík. Svo eru verkefni í skoðun sem 
ég get ekki talað um,“ segir Lilja 
Ósk Snorradóttir, framkvæmda-
stjóri Pegasus.  

„Þetta sveifl ast til og frá eftir 
fyrirtækjum. En það kom kannski 
enginn Tom Cruise til landsins í 
ár. Veturinn lítur ágætlega út þó 
það sé ekkert staðfest ennþá,“ 
segir Lilja.  

BÍÓMYNDIR
Tree of Life  2010
Sherlock Holmes: A Game of 
Shadows 2010
Prometheus 2011
Fifth Estate 2011
After Earth 2011
Thor: The Dark World 2012
Oblivion 2012
The Secret Life of Walter Mitty 2012
Star Trek: Into Darkness 2012

Noah 2012
Transformers: Age of Extinction 
2013
Interstellar 2013
Jupiter Ascending 2013
Dead Snow: Red vs. Dead 2013

SJÓNVARPSÞÆTTIR
Game of Thrones 2011-2014
Fortitude 2014
Sense8 2014
Halo: Nightfall 2014

KVIKMYNDIR OG ÞÆTTIR SEM VORU TEKNIR UPP HÉRG ÞÆTTIRR SEM VORU TEKNIR UPP HÉÉÉÉRR SSEM VOORU TEKNI

Komið hefur fram að framleiðendur Game of Thrones hafa ákveðið að 
taka eingöngu upp svokallaðar bakgrunnstökur hér á landi í vetur. Tökulið 
bandarísku sjónvarpsstöðvarinnar HBO hafa notað íslenskt landslag í 
þremur af fjórum þáttaröðum. Ástæðuna má að sögn Einars H. Tómas-
sonar hjá Íslandsstofu rekja til þess að tökurnar fyrir fimmtu þáttaröðina 
krefjast meiri dagsbirtu og því hafi Ísland ekki verið ákjósanlegur töku-
staður. 

„Þetta verður minna í sniðum í vetur en áður,“ segir Lilja Ósk hjá 
Pegasus. 

„Hluti af fjórðu seríunni var tekinn upp hér á landi í fyrra og þá fóru 
tökur meðal annars fram við Stekkjagjá á Þingvöllum, á Hengilssvæðinu 
og í Þjórsárdal.“  

FÆRRI VERKEFNI TENGD GAME OF THRONES

Í fyrsta lagi eru 
útlendingar ennþá 

smeykir við 
að koma 
með pen-
inga til 
landsins því 
þeir vilja ekki 

sitja fastir með þá hér út 
af höftunum.
 Helga M. Reykdal
 framkvæmdastjóri TrueNorth



 | 8  20. ágúst 2014 | miðvikudagur

MP banki hefur hlotið viðurkenn-
ingu breska fjármálatímarits-
ins World Finance fyrir að vera 
fremstur í fl okki á sviði eignastýr-
ingar hér á landi árið 2014. 

Í tilkynningu MP banka um 
viðurkenninguna segir að eigna-
stýring fyrirtækisins sé með ríf-
lega 80 milljarða króna í stýringu. 
Hún samanstandi af eignastýr-
ingarsviði bankans, Fasteigna-
sjóði Íslands, MP Baltic Pension 
og rekstrarfélaginu Júpíter. 

Sigurður Hannesson, fram-
kvæmdastjóri eignastýringar 

bankans, segir hana hafa verið 
eina af meginstoðum MP banka 
allt frá stofnun hans árið 1999.

„Verðlaunin eru okkur öllum 
hvatning til að halda áfram á sömu 
braut,“ segir Sigurður. 

World Finance útnefnir árlega 
fyrirtæki fyrir framúrskarandi 
árangur. Meðal þeirra sem hlutu 
sömu viðurkenningu þetta árið eru 
Swedbank Robur í Svíþjóð, ATP 
Private Equity Partners í Dan-
mörku og alþjóðlega eignastýr-
ingarfyrirtækið T. Rowe Price í 
Bandaríkjunum.   - hg

MP banki hlýtur viðurkenningu fjármálatímaritsins World Finance:  

Verðlaunaður fyrir 
eignastýringu sína 

VERÐLAUNAGRIPURINN  Eignir í stýringu MP banka ná yfir helstu eignaflokka hérlendis sem 
og á alþjóðlegum fjármálamörkuðum.  MYND/MP BANKI

Haukur Örn Birgisson hrl. og Egg-
ert Páll Ólason hdl. hafa tekið yfi r 
rekstur Íslensku lögfræðistofunn-
ar (ÍL). Haukur Örn er hæstarétt-
arlögmaður og stofnaði ÍL árið 
2008 ásamt Einari Huga Bjarna-
syni og Jóhanni Hafstein, sem 
nú hafa yfi rgefi ð eigendahópinn. 
Eggert Páll gekk til liðs við lög-
fræðistofuna sem einn af eigend-
um árið 2012. Hann starfaði áður 
sem yfi rlögfræðingur skilanefnd-
ar Landsbanka Íslands hf. Í til-
kynningu frá Íslensku lögfræði-
stofunni segir að stofan hafi  frá 
stofnun sinnt almennri lögfræði-
ráðgjöf og hagsmunagæslu fyrir 
einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir 
og erlenda aðila. - jhh

Breytingar á eigendahóp ÍL:

Tveir fara í 
önnur störf

„Ég byrjaði að vinna hjá fyrirtækinu fjór-
tán ára gamall árið 1977 og þekki því ekk-
ert annað en þetta,“ segir Bergþór Karls-
son, framkvæmdastjóri og einn af eigendum 
Bílaleigu Akureyrar. 

Hann og nokkrir aðrir lykilstarfsmenn 
fyrirtækisins keyptu Höld ehf., sem rekur 
Bílaleigu Akureyrar, árið 2003. Fyrirtækið 
er með um 3.000 bíla í rekstri og 200 manns 
í vinnu yfi r sumartímann.

„Ég byrjaði á sínum tíma á því að dæla 
bensíni og svoleiðis norður á Akureyri og 
þrífa bíla í Reykjavík um helgar. Þá var 
túristabransinn í borginni svo lítill að 
aðalbisnessinn um helgar snérist í kring-
um leigufl ug frá Þýskalandi og eitthvað 
svoleiðis. Þá var mikið að gera í þrjá daga 
og svo biðu menn eftir næstu helgi,“ segir 
Bergþór. 

Hann lauk stúdentsprófi  frá frumgreina- 
og raungreinadeild Iðnskólans á Akureyri 
árið 1980 og lærði síðan til stúdentsprófs í 
Fjölbraut í Breiðholti árið 1983. Hann hefur 
einnig setið ýmis endurmenntunarnámskeið 
sem tengjast starfi nu. 

„Mín þekking og kunnátta byggist mikið á 
samskiptum mínum við fyrrverandi eigend-
ur fyrirtækisins, þá Vilhelm, Birgi, Skúla og 
Baldur Ágústssyni sem áttu fyrirtækið og 
voru kallaðir Kennedy-bræðurnir. Ég lærði 
mikið af þeim.“

Bergþór segir sumarið hafa gengið vel og 
bókanir vera í takt við áætlanir. Á næstu 
mánuðum þurfa starfsmenn fyrirtækisins 
að koma um þriðjungi fl otans í sölu og fl eiri 
hundruð bílum í geymslu. 

„Við verðum að því fram í október og það 
er mikil vinna framundan í sölu á bílum og 
markaðsstarfi  fyrir næsta ár. Svo þurfum 

við að endurnýja fl otann fyrir næsta ár en 
það þarf að taka endanlega ákvörðun um 
endurnýjun hans í síðasta lagi í byrjun des-
ember,“ segir Bergþór. Hann bætir við að 
fyrirtækið selji á hverju ári um 800-1.000 
notaða fólksbíla og kaupi annað eins af 
nýjum bílum. Á síðasta ári keypti Bílaleiga 
Akureyrar um fjórtán prósent af heildar-
sölu nýrra fólksbíla. 

„Það er svolítið föndur að þurfa að ákveða 
og skuldbinda sig fyrir áramót þegar maður 
veit ekki hvað á eftir að gerast varðandi 
hluti eins og verkföll, eldgos eða yfi rhöfuð 
hvernig gengur að selja landið. Maður verð-
ur bara að ganga út frá því að þetta gangi 
allt vel,“ segir Bergþór.

Spurður um áhugamál nefnir Bergþór 
bæði golf og ferðalög. Einnig nefnir hann 
fjölskylduna en hann er giftur Báru Krist-
jánsdóttir ljósmyndara. Þau eiga tvær 
dætur og eitt barnabarn. 

„Ég byrjaði í golfi  sem krakki. Það hentar 
þó ekki alltaf þessari vinnu sem snýst mikið 
um bissness á sumrin. Golfi ð er skemmtilegt 
og svo reynir maður að fara norður á skíði á 
veturna og til útlanda að elta sólina.“

 

Byrjaði hjá bílaleigunni fyrir 37 árum
Bergþór Karlsson, framkvæmdastjóri Bílaleigu Akureyrar, var fjórtán ára gamall þegar hann hóf að vinna hjá 
fyrirtækinu við að dæla bensíni og þrífa bíla. Hann segir sumarið hafa gengið vel og bókanir í takt við áætlanir.

Í BÍLSTJÓRASÆTINU  Bergþór Karlsson stýrir daglegum rekstri Bílaleigu Akureyrar og situr einnig í stjórn Samtaka 
ferðaþjónustunnar (SAF).  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Beggi er búinn að vinna hjá Bílaleigu Akureyrar í um 
það bil 37 ár, og er þó bara rétt liðlega fimmtugur. 
Hann var rétt um fermingu þegar hann hóf störf hjá 
fyrirtækinu og er tvímælalaust mesti reynsluboltinn 
í bransanum í dag enda marga fjöruna sopið á 
þessum árum og hann á klárlega mikinn þátt í því 
fyrirtæki sem Höldur er orðinn í dag. Það er frábært 
að vinna með Begga, hann er afskaplega ljúfur og 
þægilegur í umgengni, og heldur ró sinni sama á 

hverju gengur. Það er helst að maður merki stress hjá kappanum þegar 
hann fer að humma nokkuð hátt og lengi, þá er álagið orðið ansi mikið.  
Við höfum unnið afar náið saman í um 25 ár og aldrei hefur borið skugga 
á það samstarf né okkur orðið sundurorða, sem segir allt um kallinn.“

Steingrímur Birgisson, forstjóri Hölds ehf. – Bílaleigu Akureyrar.

„Bergþór hefur í mörg ár verið einn af virkustu 
félagsmönnum Samtaka ferðaþjónustunnar bæði 
sem stjórnarmaður og formaður bílaleigunefndar. 
Hann hefur verð öflugur talsmaður bílaleiganna 
og átt ríkan þátt í þeirri geysihröðu þróun sem 
verið hefur í þeirri grein. Innan stjórnar hefur 
hann ennfremur verð áhugasamur og dugmikill 
við að vinna að fjölbreyttum málum sem varða 
ferðaþjónustuna í heild en verkefnin hafa verið 

óþrjótandi og þá er gott að hafa traust fólk sem hefur góða þekkingu 
á greininni. Auk þess er Beggi skemmtilegur og góður félagi sem 
gaman er að umgangast.“

Erna Hauksdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF). 

Hummar þegar álagið er ansi mikið

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is 

Rafræn ársskýrsla Landsvirkj-
unar hefur verið tilnefnd til verð-
launa í hinni alþjóðlegu Digital 
Communication Awards-keppni í 
fl okki rafrænna ársskýrslna. Þetta 
er í fyrsta sinn sem íslenskt fyrir-
tæki er tilnefnt til verðlaunanna. 
Ársskýrsla Landsvirkjunar er til-
nefnd ásamt ársskýrslum fjögurra 
stórfyrirtækja, en þau eru efna-
vöru- og málningarframleiðandinn 
Akzo Nobel, sem er með fi mmtíu 
þúsund starfsmenn í 80 löndum, 
bifreiðaframleiðandinn Fiat, sem 
framleiðir Ferrari, Maserati, Alfa 

Romeo og Fiat, breska olíu- og gas-
félagið BG Group og svissneski 
bankinn Basellandschaftliche 
Kantonalbank.

„Tilnefningin er mikil viður-
kenning fyrir Landsvirkjun og við-
leitni okkar til að að auka skilning 
og sýnileika á stefnu og starfsemi 
fyrirtækisins með auknu gegnsæi 
í rekstrinum, opnum samskipt-
um og virkri upplýsingamiðlun til 
hagsmunaaðila og almennings,“ 
segir Hörður Arnarson, forstjóri 
Landsvirkjunar.

 - jhh

Landsvirkjun tilnefnd til verðlauna fyrir bestu rafrænu ársskýrsluna:

Landsvirkjun keppir 
við alþjóðlega risa

STOLTUR FORSTJÓRI  Hörður Arnarson segir að tilnefningin sé mikil viðurkenning fyrir Lands-
virkjun. Hún auki skilning og sýnileika á stefnu og starfsemi fyrirtækisins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fimmtíu og tvö þúsund umsóknir 
hafa borist um lækkun höfuðstóls 
húsnæðislána en í dag er tæpur 
hálfur mánuður þar til umsóknar-
frestur  rennur út. Umsækjendur 
gætu farið að sjá lækkun afborg-
ana lána í október eða nóvember.
Umfangsmesta aðgerð sem rík-
isstjórnin hefur gripið til eru 
aðgerðir til lækkunar höfuðstóls 
húsnæðisskulda, en áætlað er að 
á næstu þremur árum leggi ríkis-
sjóður til 80 milljarða króna í þeim 
tilgangi. Frestur til að sækja um 
lækkun höfuðstóls rennur út hinn 
1. september eða eftir hálfan 
mánuð.  - hmp

Umsóknarfrestur að renna út:

52 þúsund 
umsóknir



 

Hamskiptin

★★★★★
The Guardian

★★★★★
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★★★★★
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★★★★★
Daily Telegraph

★★★★★
What’s On Stage

„Snilldarverk“
New York Times 

★★★★★
The Australian Stage
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Time Out Hong Kong

eftir Franz Kafka í leikgerð Vesturports

Rómuð sýning Vesturports 
snýr aftur eftir sigurgöngu 
um heiminn. 

Sýnt frá 17. september.  
Aðeins 9 sýningar. 

Tryggðu þér leikhúskort!
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Það er hagur sjávarútvegsfyrir-
tækja að farið sé vel með auðlind-
ir sjávar, að gengið sé um þær af 
virðingu og þær nýttar með hag-
kvæmum og umhverfisvænum 
hætti.

Ábyrgar og sjálfbærar veiðar 
skipta ekki einungis máli varðandi 
nýtingu fi skistofnanna heldur er 
horft til þess erlendis hvernig við 
Íslendingar umgöngumst sjávar-
auðlindina þegar kemur að sölu- og 
markaðsstarfi  með sjávarafurðir. 
Hlutverk Hafrannsóknastofnunar 
er að veita ráðgjöf um sjálfbæra 
nýtingu á fi skistofnunum í lögsögu 
Íslands og aflamark hvers fisk-
veiðiárs er ákveðið af ráðherra 
sjávarútvegsmála sem horfi r til 
ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar.

Fjárfest fyrir milljarða
Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
skipta sköpum í uppbyggingu efna-
hags þjóðarinnar eftir hrun bank-
anna. Þau gegna lykilhlutverki 
í gjaldeyrisöflun landsins, eru 
grunnatvinnuvegur, skapa hag-
vöxt, ný störf og halda úti starf-
semi víða um landið. Þá hafa sjávar-
útvegsfyrirtækin í landinu fjárfest 
fyrir milljarða á síðustu misserum.

Sjávarútvegsfyrirtækin eru 
í eigu Íslendinga og greiða alla 
almenna skatta og opinber gjöld 
eins og gerist og gengur í fyrir-
tækjarekstri á Íslandi. Ólíkt öðrum 
fyrirtækjum á Íslandi sem nýta 
náttúruauðlindir þá greiða sjávar-
útvegsfyrirtækin fyrir það sérstakt 
gjald, margumrætt veiðigjald sem 
meðal annars er ætlað að mæta 
kostnaði ríkisins við rannsóknir, 
stjórn, eftirlit og umsjón með fi sk-
veiðum og vinnslu auk þess sem því 
er ætlað að tryggja þjóðinni hlut-

deild í arði sem nýting auðlindar-
innar skapar.

Standa undir kostnaðinum
Á árinu 2013 greiddu íslensk sjávar-
útvegsfyrirtæki 9,7 milljarða króna 
í ríkissjóð í formi veiðigjalda. 
Fyrir tækin greiða auk þessa mun 
hærri fjárhæðir í gegnum hið hefð-
bundna skattkerfi . Þau greiða til að 
mynda stóran hluta alls tekjuskatts 
lögaðila í landinu.

Árið 2013 nam kostnaður við 
rekstur Hafrannsóknastofnunar 
1.581 m.kr. og rekstur Fiskistofu 
839 m.kr. Það liggur því fyrir að 
veiðigjöldin ein og sér standa meira 
en rífl ega undir kostnaði ríkisins 
af rannsóknum, stjórn og eftir-
liti vegna sjávarútvegs í landinu. 
Samt virðast ekki til fjármunir til 
að standa að allra nauðsynlegustu 
rannsóknum sem þarf til að hægt 
sé að nýta auðlindina með ábyrgum 
hætti. 

Eigum mikið undir 
Nú liggur fyrir að Hafrann-
sóknastofnun hefur ekki fjár-
muni til að fara í árlega haust-
mælingu á loðnustofninum. Að 
óbreyttu falli haustmælingin 
því niður sökum fjárskorts og 
muni mæling á loðnustofnin-
um ekki fara fram fyrr en eftir 
áramót. Þetta eykur líkurnar 
á því að mæling á loðnustofn-
inum heppnist ekki sem skyldi 
með þeim afleiðingum að kvóta-
aukning upp á ríflega 200 þús-
und tonn verði ekki gefin út. Til 
að varpa ljósi á hagsmuni máls-
ins má ætla að útflutningsverð-
mæti 200 þús. tonna af loðnu sé 
ekki undir 12 milljörðum króna 
í gjaldeyristekjum. Til hliðsjón-
ar má ætla að loðnuleiðangur 
Hafró kosti um 60-70 milljónir 
króna.

Fyrirtæki í sjávarútvegi 
og þjóðin öll eiga mikið undir 

því að haf- og fiskirannsókn-
um á Íslandsmiðum sé sinnt 
af myndug leik. Þetta hlutverk 
taka stjórnendur sjávarút-
vegsfyrirtækja alvarlega, sem 
nýlegt dæmi má nefna aðkomu 
aðila í rækjuveiðum að kostun 
mælinga á rækju.

Sjávarútvegur á Íslandi er 
enn sem áður hryggjarstykkið 
í íslensku atvinnulífi. Ef mikil-
vægar grunnrannsóknir, sem 
aflamark byggist á, eru ekki 
stundaðar sökum fjárskorts, 
þrátt fyrir áðurnefnd veiðigjöld 
og skatta, vaknar sú spurning 
hvort rannsóknum á þessu sviði 
sé betur komið á hendi sjávar-
útvegsfyrirtækjanna sjálfra, 
gegn lækkun gjalda. Sjávar-
útvegsfyrirtækin hafa öll hag 
af því til lengri tíma að fiski-
stofnarnir við Ísland dafni sem 
best og rannsóknum sé sinnt af 
ábyrgð.

Hagsmunamat hins opinbera
SKOÐUN
Kolbeinn Árnason 
framkvæmdastjóri LÍÚ

Frosti Sigurjónsson, formaður efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis, setti fram athyglisverða hugmynd í fréttum Stöðvar 2 
í síðustu viku um að hafna frumvarpi um innistæðutryggingar 
sem er í smíðum í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og grund-
vallast á nýrri tilskipun Evrópusambandsins um sama efni nr. 
2014/49. 

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
hefur fundað með embættismönnum ráðu-
neytisins vegna umræddrar tilskipunar og 
þar hafa verið settar fram efasemdir um að 
rétt sé að innleiða hana í íslenska löggjöf þótt 
íslenska ríkið sé skuldbundið til að gera slíkt 
á grundvelli EES-samningsins. Þá liggja 
fyrir drög að frumvarpi á grundvelli tilskip-
unarinnar í fjármála- og efnahagsráðuneyt-
inu. 

Samkvæmt þessari tilskipun skulu aðildar-
ríkin sjá til þess að tryggingavernd saman-
lagðra innstæðna hvers innistæðueiganda sé 
að lágmarki 100.000 evrur, jafnvirði 16 millj-
óna króna, ef innistæðurnar verða ótiltækar, 
t.d. við fall banka. 

„Þarna er verið að tala um að setja 0,8 pró-
sent af innistæðum í sjóð en hérna er mikil 
samþjöppun í bankakerfinu ólíkt því sem er 
víða erlendis. Fáir stórir bankar, þrír stærstu 
bankarnir með 90 prósent af markaðnum. 
Það leiðir af eðli máls að það er ekki hægt 
að búa til tryggingakerfi á svo fábreyttum 
markaði,“ sagði Frosti í fréttum Stöðvar 2. 

Í þessu sambandi má rifja upp að í gildi 
er „ráðherrayfirlýsing“ um ótakmarkaða 
ríkisábyrgð á öllum innistæðum á Íslandi. 
Vandamálið við þessa yfirlýsingu er sú að 
hún styðst ekki við neina lagaheimild og 
réttarheimildarleg staða hennar er því afar 
veik eða engin. Yfirlýsingin hefur hins vegar 
aldrei verið afturkölluð og málefni fjármála-
fyrirtækja á fallanda fæti eins og Sparisjóðsins í Keflavík hafa 
verið leyst á grundvelli hennar eftir hrunið. 

Velta má fyrir sér hvort stjórnmálamenn eins og Frosti Sigur-
jónsson, sem eru mótfallnir lögbundinni 16 milljóna króna trygg-
ingu á innistæður samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins, telji 
að ráðherrayfirlýsingin sé í raun að vettugi virðandi því hún feli 
í sér allsherjar ábyrgð á innistæðum óháð fjárhæð. 

Það hefur enginn stjórnmálamaður til þessa stigið fram og lýst 
því yfir með afdráttarlausum hætti að ráðherrayfirlýsingin hafi 
ekkert vægi lengur. Ganga má út frá því sem vísu að ný löggjöf 
um innistæðutryggingar leysi ekki aðeins af hólmi eldri löggjöf 
heldur einnig yfirlýsingu stjórnmálamanna sem ekki styðst við 
lagaheimild. 

Þannig þyrfti í raun ekki að taka það fram ef slíkt frumvarp 
yrði að lögum vegna þess að um sett lög væri að ræða en ekki 
yfirlýsingu stjórnmálamanna, sem gefin var út í þeim tilgangi að 
róa almenning.  

Hins vegar má segja að athugasemdir Frosta Sigurjónssonar 
komi allt of seint fram enda er tilskipunin orðin að lögum á innri 
markaðnum. Hefði Ísland viljað semja sig frá umræddri til-
skipun á fyrri stigum máls eða koma athugasemdum á framfæri 
hefði það þurft að gerast fyrir 1-2 árum á vettvangi sameigin-
legu EES-nefndarinnar en þá var Frosti ekki kominn á þing.

Alþingi getur auðvitað alltaf hafnað löggjöf á grundvelli slíkr-
ar tilskipunar en þá væri íslenska ríkið að öllum líkindum að 
vanrækja skuldbindingar sínar á grundvelli EES-samningsins og 
þyrfti að taka afleiðingum þess í samskipti við eftirlitsstofnun 
EFTA, ESA. 

Íslensk stjórnvöld hefðu þurft að bregðast miklu fyrr við:

Engin ríkisábyrgð 
á innistæðum

Það hefur eng-
inn stjórnmála-
maður til þessa 
stigið fram og 
lýst því yfir með 
afdráttarlausum 
hætti að ráð-
herrayfirlýsing-
in hafi ekkert 
vægi lengur.

Markaðshornið
Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@stod2.is

Margt hefur tekist vel á fyrsta ári 
núverandi ríkisstjórnar. Atvinnu-
ástand er þokkalegt og ýmsar 
framkvæmdir á döfinni. Ríkis-
fjármálin virðast nálgast jafn-
vægi. Að mörgu leyti má segja að 
hrunið sé að baki, en eftir er enn 
að vinna úr fjöldamörgu sem teng-
ist hruninu. Til dæmis er velferð-
arkerfi ð greinilega enn í miklum 
vanda.

En ýmislegt bendir til að los sé 
á stjórnsýslunni. Vandræðin sem 
dregist hafa yfi r innanríkisráð-
herra eru dæmi um þetta. Drátt-
ur á ákvörðunum um þrotabú 
bankanna er annað dæmi, og líka 
tafi r á samþykki við áætlun um 
greiðslur Icesave. Þriðja dæmið 
gæti verið ummæli fjármálaráð-
herra þegar hann var rétt í þann 
mund að skipa seðlabankastjóra, 
að hann gæti „í augnablikinu“ 
hugsað sér að fjölga seðlabanka-
stjórum. Síðan má nefna ummæli 
endurskipaðs seðlabankastjóra um 
störf sín aðeins „næstu misserin“. 
Þá er ákafi  fjárlaganefndarmanna 
að tryggja jafnvægi vissulega lofs-
verður, en ekki fullyrðingar þeirra 
sem svo eru hraktar jafnóðum.  

Framundan eru margvísleg-
ar streitur í íslensku efnahags-
lífi . Og þá getur verið varasamt 

að forsætis ráðherra fari að segja 
óvæntar spaugsögur. Ekki síst 
vekur það efasemdir þegar honum 
mistekst þannig með alþjóðlega 
kjötbrandara sína að menn halda 
að hann sé að tala í alvöru.  

Helstu hættumerkin nú eru að 
hagvöxtur er algerlega drifinn 
áfram af einkaneyslu. Að sama 
skapi er innfl utningur að aukast, 
jafnt í vörum sem þjónustu. Fram-
undan eru aðgerðir til skuldalækk-
unar sem bætast við þessa neyslu-
spennu, og má þakka að aðeins 
verður staðið við lítinn hluta lof-
orðanna. Fasteignaverð hefur 
hækkað og nokkur merki eru um 
verðbólu. Margt bendir til þess 
að veruleg harka verði á vinnu-
markaði á komandi vetri. Mikil 
vonbrigði eru innan launþega-
félaganna með framvinduna upp á 
síðkastið, og má reikna með hörð-
um aðgerðum þeirra.

Þetta er gamalkunn atburða-
rás. En þenslu- og verðbólguvand-
ræði birtast yfi rleitt ekki greini-
lega fyrr en of seint. Þau hlaðast 
upp í smáskömmtum mánuð eftir 
mánuð, og loks verður ekki komist 
lengur undan því að bregðast við 
þeim, venjulega með gengisfell-
ingu. Jafnvel þótt makríll og ferða-
menn skili vel af sér, má nú þegar 
sjá merki um slíka framvindu.

Ein hættan birtist í ummælum 
stjórnmálamanna um þrotabú 
föllnu bankanna og uppgjör þeirra. 
Best væri auðvitað að stjórnmála-

menn gættu sín á öllum ummælum 
um slík málefni sem eru viðfangs-
efni samningamanna eða dóm-
ara. Öll þessi ummæli eru þýdd og 
geymd í vopnabúrum erlendra lög-
manna. Það getur verið varhuga-
vert að fullyrða nokkuð um það 
hvort er „betra eða heppilegara“ 
samningur eða gjaldþrotameðferð. 
Það er áhættusamt ef hagsmuna-
aðilar fá átyllu til að saka stjórn-
völd um pólitískan þrýsting meðan 
mál eru í vinnslu. Þetta er ekki 
sagt hér til að „tala niður íslensk-
an málstað“, heldur er vinur sá er 
til vamms segir.

Gjaldeyrishöftum verður ekki 
lyft á næstunni, enda fl ókið ferli 
áður við þrotabú bankanna. Fyrir 
utan verðtryggða krónu höfum 
við nú þegar margfalt gengi: 
opinbert haftagengi, lækkað 
útboðsgengi Seðlabankans og 
ýmis frávik í öðrum skiptum. 
Margir hrökkva við þegar talað 
er um að „einangra“ þrotabúin 
og áhrif uppgjöra „frá hagkerf-
inu“ að öðru leyti. Menn fara að 
velta því fyrir sér hvort nú eigi 
virkilega að hverfa aftur fyrir 
árið 1959 og byrja á ný með 
millifærslur, uppbætur og marg-
falt gengi. Í sömu átt hníga sum 
gagnrýnisorð ráðamanna um 
peningamálastefnu Seðlabank-
ans. Vonandi hafa ráðamenn 
reynslu þjóðarinnar í huga og 
varast gömul víti þegar ákvarð-
anir verða teknar. 

Reynslan er ólygnust 
SKOÐUN
Jón Sigurðsson 
fyrrverandi rektor á Bifröst.

SEÐLABANKINN „Fyrir utan verðtryggða krónu höfum við nú þegar margfalt gengi: opinbert haftagengi, lækkað útboðsgengi Seðlabankans og ýmis 
frávik í öðrum skiptum.”  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Vel geymt á vísum stað
SentrySafe verðmætaskáparnir frá Vélum og verkfærum eru fyrir heimili og fyrirtæki til að geyma það sem alls 

ekki má glatast eða koma fyrir sjónir óviðkomandi. SentrySafe verðmætaskáparnir eru bandarísk gæðavara 

sem hafa verið framleiddir í áratugi. Skáparnir veita mismikla vörn og eru til í ýmsum stærðum eftir þörfum.

SentrySafe T0-331
173,6 lítra, 109 kg
Innanmál: 92,8 x 52 x 35,9 cm
Utanmál: 95,8 x 55,1 x 50,2 cm
Verð: 64.005 kr.

SentrySafe T8-331
123,6 lítra, 70 kg 
Innanmál 66 x 52 x 35,9 cm
Utanmál 70,4 x 55,1 x 50,2 cm
Verð: 56.475 kr.

SentrySafe T6-331
64,6 lítra, 47 kg
Innanmál: 56,9 x 38,4 x 29,5 cm
Utanmál: 60,7 x 39 x 47 cm
Verð: 36.395 kr.

SentrySafe TC8-331
123,6 lítra, 70 kg
Eldtraustur
Innanmál: 66 x 52 x 35,9 cm
Utanmál: 70,4 x 55,1 x 50,2 cm
Verð: 65.888 kr.

SentrySafe EF4738E
Forstjóraskápur, 133 Lítra, 99 kg 
Eldtraustur 30 mín 1400°
Vatnsheldur
Hæð: 96 cm
Verð: 82.830 kr.

SentrySafe X055
Lítill með takkalás 
16,4 lítra
Verð: 12.425 kr.

SentrySafe X075
Hentar t.d. fartölvu 
Takkalás 
24 lítra
Verð: 16.943 kr.

SentrySafe X0105
Hentar t.d. fartölvu ofl. 
Takkalás 
28 lítra
Verð: 21.649 kr.

SentrySafe X125
Takkalás 
34 lítra
Verð: 24.943 kr.

SentrySafe EF3428E
Forstjóraskápur, 96 Lítra, 74 kg
Eldtraustur 30 mín 1400°
Vatnsheldur
Hæð: 70 cm
Verð: 75.237 kr.
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Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

Efnahagshrunið hefur ýtt undir 
þá kröfu að fyrirtæki ástundi 
góða stjórnarhætti (e. corporate 
governance). Gefnar hafa verið út 
leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrir-
tækja á vegum Viðskiptaráðs Íslands, 
Samtaka atvinnulífsins og NASDAQ 
OMX Iceland, en 4. útgáfa kom út 
árið 2012. Leiðbeiningarnar eiga að 
gagnast öllum fyrirtækjum, þó svo 
að skráð félög, fjármálafyrirtæki, 
vátryggingafélög og lífeyrissjóðir eigi 
að vera leiðandi í innleiðingu þeirra. 
Góðir stjórnarhættir byggjast m.a. á því 
að hlutverk og ábyrgð stjórnenda sé 
skýr, því það auðveldar þeim að rækja 
störfin af alúð á sama tíma og hagur 
helstu hagsmunaaðila er tryggður. 

Býðst að gangast undir mat
Til að auðvelda stjórnendum að rækja 
störf sín gefur KPMG út Handbók 
stjórnarmanna, auk þess að gera 
kannanir á meðal þeirra og gera 
úttektir á stjórnarháttum fyrirtækja. 
Eftirfylgni varðandi góða stjórnarhætti 
er í höndum Viðskiptaráðs Íslands, 
Samtaka atvinnulífsins, NASDAQ OMX 
Iceland og Rannsóknarmiðstöðvar 
um stjórnarhætti við Háskóla Íslands. 
Fyrirtækjum býðst að undirgangast 
formlegt mat á starfsháttum stjórnar 
og stjórnenda. Matið fer fram á vegum 
Rannsóknarmiðstöðvarinnar. Fyrir-
tæki sem standast matið geta kallað 
sig Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum 
stjórnarháttum. 

Í stað þess að fjalla um góða 
stjórnarhætti út af fyrir sig þá er víða 
erlendis fjallað um umhverfismál, 
samfélagsmál og stjórnarhætti (e. 
environmental, social and govern-
ance – ESG í styttingu) undir sama 
hattinum, en þessi samtvinnun er 
nátengd áherslum á sjálfbærni sem 
felur í sér jafnvægi á milli efnahags-
legra, umhverfislegra og samfélags-
legra þátta en sjálfbær þróun er 
forsenda hagsældar til lengri tíma 
litið. Í desember 2013 samþykkti 
Evrópuþingið, sem fer með lög-
gjafarvald í Evrópusambandinu ásamt 
ráðherraráðinu, ESG-löggjöf sem lýtur 
að stórum skráðum fyrirtækjum, sem 
og óskráðum fyrirtækum, til að mynda 
bönkum og vátryggingafélögum. Um 
er að ræða viðbætur við bókhaldstil-
skipunina (Directive 2013/34/EU). 
Þess verður krafist að umræddir aðilar 
birti upplýsingar í ársskýrslum um mál-
efni er lúta að starfsfólki, umhverfis- 
og samfélagsmálum en ekki bara 
upplýsingar um fjárhagslega afkomu. 

Víkka þarf út leiðbeiningar
Þegar kemur að endurskoðun á næstu 
leiðbeiningum um stjórnarhætti 
fyrirtækja, sem og úttektum sem eiga 
sér stað í kjölfarið, er ekki eðlilegt 
að taka mið af þróun sem á sér stað 
í löndunum í kringum okkur? Það 
þýðir að víkka þarf út leiðbeiningar 
um stjórnarhætti þannig að þær taki 
einnig á umhverfis- og samfélags-
legum þáttum þar sem fyrirtæki hafa 
með rekstri sínum áhrif á umhverfi og 
samfélag, en ætla mætti að það væri 
ekki óeðlileg krafa að þau stuðli að 
sjálfbærri þróun með rekstri sínum. 

Stjórnarhættir 
fyrirtækja

15.8.2014 „Í skipunarbréfi sínu vekur ráðherrann 
athygli á því að hafin er vinna við heildarendurskoðun 
laga um Seðlabanka Íslands. Eins og áður 
hefur komið fram tel ég fulla þörf á þeirri 
endurskoðun. Seðlabanki Íslands hefur 
lagt því verkefni það lið sem hann getur og 
eftir hefur verið leitað. Endurskoðunin mun 
að mínu mati kalla á einhverjar breyt-
ingar varðandi stjórnskipun bankans.“

 Már Guðmundsson seðlabankastjóri. 

450 MILLJÓNA TAP
Batnandi afkoma Farice
Farice, sem á og rekur sæstrengi á milli Íslands og Evrópu, 
tapaði 2,9 milljónum evra, að jafngildi um 450 milljóna króna, 
á fyrstu sex mánuðum ársins. Tapið var 1,6 milljónum evra, um 
248 milljónum króna, minna en á sama tímabili í fyrra. 

Í fréttatilkynningu um árshlutauppgjörið segir að rekstrar-
hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) hafi aukist 
um 10,4 prósent frá fyrsta ársfjórðungi 2013 og numið 3,6 
milljónum evra. Tekjur námu 6,6 milljónum evra og heildar-
kostnaður jókst um 6,6 prósent. Afskriftir námu 3,7 milljónum 
evra. 

27 MILLJARÐAR Í NÝ SKIP
Mestur þunginn árið 2016
Útgerðarfyrirtæki hér á landi hafa kynnt að fiskiskip fyrir um 27 
milljarða króna verða smíðuð á næstu árum. Fjárfesting á þessu 
ári verður að minnsta kosti á áttunda milljarð króna, samkvæmt 
nýrri Hagsjá Landsbanka Íslands. 

„Mestur þunginn í fjárfestingunni liggur á árinu 2016 þegar ráð-
gert er að átta nýir ísfisktogarar bætis við flotann,“ segir í Hagsjánni. 

Þar er meðal annars rifjað upp að HB Grandi, stærsta 
sjávarútvegsfyrirtæki landsins, hefur samið um smíði á alls fimm 
skipum sem afhent verða á næstu árum og kosta samtals 14 
milljarða króna.


