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HELST Í ÚTLÖNDUM

Veikir markaðir | Helstu hluta-

SKÚLI MOGENSEN

Skúli í
Oz enn í
símanum
Skúli Mogensen, fyrrverandi forstjóri hugbúnaðarfyrirtækisins
Oz, hefur tekið sæti í stjórn kanadíska tæknifyrirtækisins Airborne
Technology Ventures ásamt því að
fjárfesta í því fyrir hálfa milljón
Bandaríkjadala, jafnvirði rúmra
65 milljóna króna að núvirði.
Oz vann lengi vel að þróun ýmissa tæknilausna fyrir farsíma
og var staðsett í Kanada þegar
finnski farsímarisinn Nokia
keypti fyrirtækið í fyrrahaust.
Fyrirtækið er móðurfyrirtæki
Airborne Mobile, sem var stofnað fyrir áratug og gerir farsímanotendum kleift að nálgast ýmis
konar afþreyingarefni í símum
sínum. Skrifstofur þess eru í
Montreal í Kanada og eru starfsmenn 52.
Haft er eftir Skúla í tilkynningu
frá fyrirtækinu að hann telji fyrirtækið afar spennandi fjárfestingarkost í þeirri tæknibylgju
sem sé framundan í farsímageiranum.
Ekki náðist í Skúla þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir í gær og fyrradag.
- jab
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bréfavísitölur lækkuðu á alþjóðlegum hlutabréfamörkuðum í gær
vegna svínaflensunnar, sem talin
er hafa dregið rúmlega hundrað
manns til dauða í Mexíkó. Fyrirtæki í ferðaþjónustu og matvælaframleiðslu urðu verst úti í niðursveiflunni.

Guðmundur Arnar
Guðmundsson
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Netið og
markaðsstjórar

Fyrirtæki skila uppgjörum seint og illa
Stjórnendur fyrirtækja hér eru trassar í samanburði við
erlenda kollega þeirra þegar kemur að skilum ársreikninga.
Tíu til fimmtán prósent skila reikningum á réttum tíma.
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Pontiac lagt | Bandaríski bílaframleiðandinn General Motors
tilkynnti á mánudag að framleiðslu
á bílum af gerðinni Pontiac verði
hætt fyrir lok næsta árs. Fyrirtækið hefur um nokkurra ára skeið
glímt við gríðarlega erfiðleika í
rekstri og fengið neyðarlán hjá
bandarískum stjórnvöldum.
Samdráttur í útgáfu | Upplag
dagblaða dróst saman um sjö prósent að meðaltali í Bandaríkjunum í mars, samkvæmt nýbirtum
tölum. Forráðamenn í bandarískri
blaðaútgáfu segja niðurstöðuna
sýna að dagblaðalestur á netinu
og öðrum miðlum sé að aukast á
kostnað prentútgáfunnar.

Gjaldþrota frændur | Talið er
að nærri því 140 þúsund danskar
fjölskyldur séu tæknilega gjaldþrota vegna lækkunar á fasteignaverði. Fjölskyldurnar keyptu húsnæði sitt á árunum 2006 til 2007
þegar fasteignaverð stóð í hæstu
hæðum.
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„Íslensk fyrirtæki hafa komist upp með það í mörg
herrans ár að skila ársreikningum seint og illa. Það
er til skammar,“ segir Rakel Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Creditinfo á Íslandi.
Creditinfo og Viðskiptaráð hafa lengi kallað eftir
því að fyrirtæki taki sig á og skili ársreikningum
fyrr en seinna. Kostirnir séu margir. Bæði megi
fá skýra mynd af stöðu fyrirtækja eftir hrunið í
haust auk þess sem það geti hjálpað til við endurreisn þeirra.
„Við vitum ekki hvernig fyrirtækjum reiddi af
sem skila ekki ársreikningum,“ segir Rakel og leggur áherslu á að mikilvægt sé að byggja á eins nýlegum upplýsingum og völ er á. Því er æskilegt að
fyrirtæki hraði skilum sínum svo hægt verði að fá
sem skýrasta mynd af áhrifum hrunsins á íslenskt
atvinnulíf.
Hún útilokar ekki að gamlar, jafnvel úreltar upplýsingar hafi komið fyrirtækjum illa fyrir hrunið. Stjórnendur hafi lagt fram allt að tveggja ára
gamlar upplýsingar þegar lán voru tekin og það hafi
komið þeim illa. „Ef við byggjum ekki ákvarðanir
á nýjum upplýsingum þá eru auknar líkur á að þær
séu ekki réttar,“ segir hún.
Rúmlega 90 prósent fyrirtækja erlendis skila ársreikningum sínum á tilsettum tíma. Hér hefur skilafresturinn um margra ára skeið runnið út í ágústlok
ár hvert. Rakel segir einungis um tíu til fimmtán

prósent fyrirtækja vera búin að skila reikningum
sínum þegar sá tími rennur upp. Þau gefi hins vegar
í þegar skilafrestur er að baki og sé mesta álagið fyrstu vikurnar á eftir. Sem dæmi hafi tæplega
sautján prósent fyrirtækja verið búin að skila uppgjörum sínum í september í fyrra.
Í byrjun þessa mánaðar áttu enn 75 prósent skilaskyldra fyrirtækja eftir að skila inn ársreikningi
fyrir þarsíðasta ár og fimmtungur fyrir árið á
undan.
Rakel segir ótrúlegt hversu mjög fyrirtæki dragi
það að skila ársreikningi. Dæmi eru um fyrirtæki
hafi ekki skilað ársreikningi í fimm ár.
Ekki eru þó öll fyrirtæki í trassahópnum því ríflega þúsund fyrirtæki hafa þegar skilað ársreikningi fyrir síðasta ár.
Í fyrrasumar tóku gildi nýjar reglur sem fela í
sér að fyrirtæki geta átt yfir höfði sér sekt upp á
kvartmilljón vanræki þau skil á árs- eða samstæðureikningi á tilsettum tíma. Tefjist skilin tvö ár í röð
nemur sektin hálfri milljón fyrir hvert ár.
Reiknað er með að heildarsektir gætu numið allt
að hálfum milljarði króna vegna vanskilanna frá
2006. Rakel hefur efasemdir um gildi sekta enda
kvartmilljón ekki þungur baggi fyrir mörg fyrirtæki og virðist sem stjórnendum finnist ekki tiltökumál þótt ítrekanir safni ryki. Hún segir nauðsynlegt að beita öðrum ráðum til að bæta heimtur,
jafnvel álíka harkalegum og erlendis. Þar eru fyrirtæki afskráð skili þau ekki reikningi á tilsettum
tíma. Þetta er hörð refsing, en virðist duga, að sögn
framkvæmdastjóra Creditinfo.

Eitt uppgjör – betri yﬁrsýn
Nýttu kosti þess að hafa allt á einum stað.
Hafðu samband við okkur í síma 560 1600
eða tilbod@borgun.is og við gerum þér tilboð
í færsluhirðingu fyrir öll greiðslukortaviðskipti.
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Pólland bíður eftir evrunum

GENGISÞRÓUN
Vika

Frá áramót um

Alfesca

0,0%

-21,4%

Bakkavör

2,7%

-53,8%

Eimskipafélagið

0,0%

-20,0%

Föroya Bank

0,0%

-0,8%

Icelandair

0,0%

-62,4%

Marel

-12,2%

-42,2%

Össur

-0,8%

-9,7%

*Miðað við lokagengi í Kauphöll í gær.
Úrvalsvísitalan OMXI15 218
Úrvalsvísitalan OMXI6 635
*Miðað við gengi í Kauphöll á mánudaginn

Ríkisstjórn Póllands hefur samþykkt varaáætlun í evruvæðingu landsins.
Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir
því að landið uppfylli ekki grundvallarskilyrði til þátttöku í gjaldmiðilssamstarfinu
ERM-2 sem er nauðsynlegt fyrir upptökuna.
Fyrri áætlun frá í fyrrahaust fól í sér að
zloty-inu yrði skipt út fyrir nýjan gjaldmiðil eftir þrjú ár.
Reuters-fréttastofan bendir á að þrátt
fyrir þetta hafi ríkisstjórn Donald Tusk
forsætisráðherra lýst yfir vilja til að gera
sitt besta og ná fyrsta skrefi í átt að gjaldmiðlasamstarfi á fyrri helmingi ársins þótt
flestir hagfræðinga telji það afar ólíklegt.
- jab

Íslendingar vinna
gegn svínaflensunni
TM Software hefur þróað samskiptagátt sem samhæfir björgunarstarf á hamfarasvæðum fyrir SÞ.
„Við erum á fullu að vinna í því
að setja gáttina upp og fara að
vinna gegn svínaflensunni í Mexíkó,“ segir Magnús Ingi Stefánsson, verkefnastjóri hjá TM Software, dótturfélagi Nýherja.
Magnús fer fyrir teymi sem
vinnur að þróun og hönnun upplýsinga- og samskiptagáttar fyrir
Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) sem
notuð verður til að samræma starf
björgunarsveita og lækna á hamfarasvæðum víða um heim.
Þetta er nýjung í starfi SÞ, sem
hefur aldrei haft yfir viðlíka tóli
að ráða.
Upphaflega var stefnt á að
keyra búnaðinn upp um miðjan næsta mánuð. Þegar svínaflensan kom upp í Mexíkó um
helgina var ákveðið að setja allt
á fullt og koma búnaðinum í gagnið ytra sem fyrst.
Eins og staðan var um hádegisbil í gær átti TM Software að skila
af sér öllu efni fyrir klukkan tíu
um kvöldið. Tveir menn frá Microsoft ytra unnu að sleitulaust alla
fyrrinótt að uppsetningu á vélbúnaði í Mexíkó til að taka samskiptagáttina í notkun. „Ef allt gengur
vel ætti þetta að vera komið upp
í fyrramálið [í dag],“ sagði Magnús í gær.
Grunnur var lagður að gáttinni
í kjölfar björgunarstarfa í Myanmar í maí í fyrra og þróaði TM

FORSÆTISRÁÐHERRANN Afar ólíklegt þykir að Donald Tusk takist að
ganga í myntbandalag Evrópu og skipta út zloty-inu fyrir evrur innan þriggja
ára.
MARKAÐURINN/AFP

Stoðir skila
í sumar
Stoðir (áður FL Group) mun ekki
skila uppgjöri síðasta árs í lok
mánaðar eins og stefnt var að.
Í tilkynningu segir að á grundvelli laga um verðbréfaviðskipti
sé félögum sem eingöngu hafa
skráð skuldabréf heimilt að birta
ekki uppgjör í kauphöll að því
gefnu að lágmarksfjárhæð hvers
skuldabréfs sé að minnsta kosti
50 þúsund evru á útgáfudegi bréfanna.
Talsmaður Stoða, segir í samtali við Vísi að þótt ársreikningurinn verði ekki birtur muni hann
verða lagður fram að lokum. - jab

Tyrkneskt vatn flutt
inn í plastflöskum
Kaupás flytur inn vatn á flöskum frá Tyrklandi. Stutt er í síðasta söludag og vatnið selt með helmings afslætti.
Guðrún Helga Sigurðardóttir skrifar
skrifar

GÁTTIN BYGGÐ UPP Ef allt gengur að
óskum hafa Sameinuðu þjóðirnar nú
tekið í gagnið samskiptagátt TM Software
gegn útbreiðslu svínaflensunnar í Mexíkó.
MARKAÐURINN/VILHELM

Software búnaðinn áfram í fyrrahaust.
TM Software vinnur af málinu
í samstarfi við Microsoft í Bandaríkjunum og SÞ en hún byggir á
Microsoft-lausninni Sharepoint,
sem heldur utan um skjöl, verkefni, ferla og ýmis konar upplýsingar.
Magnús segir Gísla Ólafsson, sem hefur unnið hjá Microsoft um árabil, eiga mestu þakkir skildar vegna aðkomu Íslendinga að málinu. Hann vinnur hjá
alþjóðadeild Microsoft og aðstoðar alþjóðastofnanir á borð við SÞ,
Rauða krossinn, og Alþjóðabankann við að nýta tölvutækni betur
í viðbrögðum við náttúruhamförum.
- jab

„Þetta vakti forvitni mína því að ég hef aldrei skilið hvers vegna Íslendingar ættu að flytja inn vatn en
mér finnst eiginlega liggja miklu beinna við að flytja
það út,“ segir Stefán Gíslason, umhverfisfræðingur
í Borgarnesi. Hann keypti nýlega hálfs lítra vatnsflösku undir merkjum Pinar frá Tyrklandi í Krónunni í Mosfellsbæ.
Flaskan, sem er með venjulegu lindarvatni og
flutt inn frá Danmörku, var seld með 55 prósenta afslætti, eða á 29 krónur stykkið, enda síðasti söludagur skammt undan. Tappinn var settur á flöskuna í
apríllok 2008.
„Mér fannst merkilegt að við flyttum inn vatn frá
Danmörku á sama tíma og Kaupmannahafnarbúar
sjá fram á varanlegan vatnsskort. En ég var samt
miklu meira hissa þegar ég sá að þetta sjálfsagt ágæta
vatn hefði verið flutt til Danmerkur frá Tyrklandi,“
segir hann.
Kristinn Skúlason, rekstrarstjóri hjá Kaupási, segir
að fjörutíu feta gámur, eða um fimmtíu bretti, af tyrknesku vatni hafi verið fluttur til landsins og vatnið selt
í tilraunaskyni í öllum stóru Krónubúðunum.
„Við gerðum prufu til að sjá hvernig þetta kæmi út.
Það er mjög mikil sala á vatni, bæði hreinu og blönduðu með til dæmis sítrónu eða ávöxtum, og það var
gott verð á þessu vatni.“
Móttökurnar hafa verið góðar en Kristinn telur að
vatnið komi ekki aftur. „Við erum alltaf að kanna hvað
markaðurinn vill. Fólk er hrifnara af íslensku vatni,

VATN FRÁ TYRKLANDI Stefán Gíslason umhverfisfræðingur
keypti hálfslítra flösku með nafninu Pinar í Krónunni um daginn.
Flaskan kostaði 29 krónur með 55 prósenta afslætti og er vatnið
frá Tyrklandi. Stefán segist samt ekki skilja hvers vegna vatn sé
flutt inn þegar Íslendingar eigi miklu betra og ódýrara kranavatn.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN GÍSLASON

Kristal og Toppi, en erlendu vatni.“
Stefán bendir á að kranavatn sé miklu ódýrara og
betra en innflutt vatn. „Mikil orka fer í að framleiða
umbúðir og flytja vatnið þannig að þetta er fáránlegt. Það er líka fáránlegt að Íslendingar kaupi vatn í
flösku úti í búð þótt það sé framleitt innanlands vegna
þess að vatnsframleiðslan kostar meira, þarf meiri
orku og vatnið er verra hvað gæðin varðar.“
Stefán sagði frá vatnskaupunum á bloggsíðu sinni
og fékk meðal annars viðbrögðin: „Getur það verið
að við séum að eyða dýrmætum gjaldeyri í að kaupa
þetta af Dönum?“ Kristinn segir að vatnið hafi verið
keypt og flutt inn fyrir bankahrun.
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Teris og MP Banki hf. - traust samstarf
MP Banki hf. er nýr valkostur í viðskiptabankaþjónustu,s sem hefur valið
að nota fjármálalausnir frá Teris til að veita viðskiptavinum sínum
framúrskarandi þjónustu sem byggir á trúverðugleika og fagmennsku.

„Við uppbyggingu viðskiptabankaþjónustu MP Banka gerum við miklar kröfur
um gæði, áreiðanleika, öryggi í rekstri kerfa og fagmennsku í skipulagi verkefna.
Teris uppfyllir væntingar okkar og hefur samstarfið gengið afar vel. Við mælum
heilshugar með þeirri þjónustu sem Teris veitir.”
- segir Gísli Heimisson, framkvæmdastjóri Rekstrarsviðs MP Banka

Starfsemi Teris byggir á þjónustu, þekkingu og öryggi

4

FRÉTTIR

29. APRÍL 2009 MIÐVIKUDAGUR MARKAÐURINN

Segir skuldir
bankanna
vera þjóðinni ofviða
„Hver er staða þjóðarbúsins? Er Ísland gjaldþrota?“
var yfirskrift hádegisverðarfundar félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga sem fram fór á Grand
Hóteli í gær. Kjartan Guðmundsson fylgdist með
umræðunum.
„Eins og stjórnvöld hafa verið að nálgast
viðræður við erlenda kröfuhafa, þá óttast ég að það sé verið að kalla yfir okkur
ábyrgð sem við höfum ekki efni á að borga.
Skuldir bankanna eru okkur ofviða,“ sagði
Haraldur H. Haraldsson, hagfræðingur og
framkvæmdastjóri Nýsis, í erindi sínu á
hádegisverðarfundi Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga sem haldinn var á
Grand Hóteli í gær. Fundurinn var haldinn
undir yfirskriftinni „Hver er staða þjóðarbúsins? Er Ísland gjaldþrota?“.
Haraldur hóf erindi sitt á að furða sig
á þeirri umræðu að skortur sé á tölulegum upplýsingum um skuldir þjóðarbúsins. Flestar upplýsingar hans væru aðgengilegar á vef Seðlabankans, þar sem
þær væru uppfærðar ársfjórðungslega.
Haraldur segir þessar upplýsingar leiða
í ljós að erlendar skuldir landsins hafi
frá 2004 og fram í árslok 2008 hækkað úr
1.663 milljörðum króna í 12.887 milljarða,
sem jafngildir 675 prósenta aukningu. Til
samanburðar bendir hann á að verg landsframleiðsla hafi á sama tímabili aukist úr
915 milljörðum króna í 1.514 milljarða, eða
um 65,3 prósent. Því sé ekkert samhengi
í þessari aukningu. Ennfremur telur Haraldur að strax í árslok 2007 hefði mátt ljóst
vera að íslenskt þjóðfélag gæti ekki staðið
undir þessum miklu skuldbindingum.
Um heildarskuldir þjóðarbúsins varar
Haraldur við að reikna eignir á móti skuldum og fá þannig út nettó tölu, eins og oft er
gert í umræðum um þessi mál. Vill Haraldur meina að sú aðferð sé notuð til eins
konar réttlætingar fyrir því að almenningur taki á sig hinar miklu skuldir, eða
tæplega 3.000 milljarða króna í lok síðasta árs. „Slík uppsetning minnir dálítið
á bankana sem hrundu. Þeir settu eignir á móti skuldum, en þessar eignir voru
að hluta til háðar huglægu mati, og þeir
djörfustu bættu viðskiptavild inn í efnahagsreikninginn. Þannig fengu þeir út jákvætt eigið fé sem þýddi að þeir gátu tekið
fleiri lán. Ég vara eindregið við slíkri uppsetningu,“ sagði Haraldur.
Haraldur segir einnig að erlendar skuldir ríkissjóðs og annarra aðila en bankanna, til viðbótar við lántöku vegna halla
á ríkissjóði, Seðlabanka Íslands og nýju
bankanna, nemi tæpum 2.650 milljörðum
króna. Vaxtakostnaður af þeirri upphæð
væri 132,5 milljarðar, miðað við 5 prósenta

vexti. Kostnaður af vöxtum væri því nánast sá sami og fjárlög þessa árs áætli að
ríkið hafi í tekjur af virðisaukaskatti.
„Ég tel að við eigum að endurskoða aðkomu okkar að þessum málum. Við eigum
að fara í formlegar viðræður við þessar
þjóðir sem bankarnir störfuðu í og leggja
allar upplýsingar á borðið. Ég trúi ekki
öðru en menn hafi skilning þar á,“ sagði
Haraldur.
„Þetta hljómar svo svart hjá Haraldi að
ég veit ekki hvort ég legg í þetta,“ sagði
Tryggvi Þór Herbertsson, hagfræðingur
og nýkjörinn þingmaður Sjálfstæðisflokks
í Norðausturkjördæmi, sem einnig hélt erindi á hádegisverðarfundinum í gær, „en
ég hef ekki tekið undir þá áskorun Haraldar að telja ekki eignir á móti skuldum
í þessari umræðu.“
Tryggvi segir erfitt að henda reiður á
skuldum þjóðarbúsins vegna þess að uppgjör milli gömlu og nýju bankanna liggi
ekki fyrir.
Samkvæmt útreikningum hans nema
hreinar innlendar skuldir ríkisins um
280 milljörðum króna. Erlendu skuldirnar, þær sem okkur ber að hafa mestar áhyggjur af, séu um 567 milljónir dollara. Hann segir nettóskuldir vegna IceSave nema um 72 milljónum dollara, sem
falla á íslenska ríkið. 2.100 milljarða lán
frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem fari í
gjaldeyrisvarasjóð landsins. Sú upphæð
sé því hrein peningaleg eign því ekki sé
ætlunin að nota þá peninga í neitt annað
en gjaldeyrisvarasjóðinn. Lánalínur utan
efnahags nemi 2.900 milljónum dollara.
Hins vegar hafi einungis brot af lánum
sem reiknuð séu inn í þá upphæð þegar
verið tekin. Eignir á móti skuldum séu að
megninu til hreinar peningalegar eignir
sem liggja inni á reikningi í bandaríska
seðlabankanum.
Sé miðað við dollara sem 127 krónur séu
hreinar skuldir því 351 milljarður. Hlutfall skulda í erlendum gjaldmiðlum sé 20
prósent og 80 prósent í krónum.
Tryggvi lauk máli sínu á að hvetja
stjórnvöld til að einhenda sér í aðgerðir til
að berjast gegn vanda fyrirtækja og heimila. Ýmsar leiðir væru færar í því efni. „Ég
ætla ekki að gefa ráð. Ég hef gert það áður
og ekki hefur verið hlustað á þau hingað til,“ sagði Tryggvi og uppskar hlátur
fundargesta að launum.

UMRÆÐUR Pallborðsumræður fóru fram að fundi loknum.

VAXTABYRÐI Haraldur L. Haraldsson telur vaxtakostnað af erlendum skuldum þjóðarbúsins nægan til að sliga
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
efnahaginn.

HEIMILI OG FYRIRTÆKI Tryggvi Þór Herbertsson sagði á hádegisverðarfundi viðskipta- og hagfræðinga í gær
að staða heimila og fyrirtækja væri mjög slæm en staða ríkissjóðs væri þó viðunandi.

FJÖLMENNI Vel var mætt á fundinn og fylgdust menn af áhuga með erindum þeirra Haraldar og Tryggva.
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Greitt fyrir uppljóstrun Óvenjulegur fjórðungur að baki
Mary Schapiro, forstjóri bandaríska fjármálaeftirlitsins, segir
ekki útilokað að greitt fyrir þær
upplýsingar sem leiða til þess að
efnahagsbrot verða upprætt.
Þetta sagði forstjórinn á ráðstefnu með viðskiptablaðamönnum í Denver í Colorado-ríki í
Bandaríkjunum á mánudag.
Hún gerir ráð fyrir að um á
bilinu 750 þúsund til 1,5 milljón
ábendingar geti skilað sér í hús
verði greiðsla í boði. Embættið
búi hins vegar hvorki yfir tækjum né tólum til að taka við svo
miklu magni og verði að vinna að

því að keyra upplýsingar saman
frá gervöllum Bandaríkjunum til
að gaumgæfa einstök mál.
„Þetta gæti gefið okkur kost á
að einbeita okkur að einstökum
málum,“ sagði Schapiro og bætti
við að hún vilji koma í veg fyrir
að mál á borð við svikamyllu
Bernie Madoffs renni úr höndum embættisins.
Bandaríski skatturinn greiðir fyrir upplýsingar í tengslum
við skattalagabrot auk þess sem
fjármálaeftirlitið greiðir fyrir
uppljóstrun um innherjasvik á
hlutabréfamarkaði.
- jab

„Þetta var mjög óvenjulegur fjórðungur,“ segir Jón
Sigurðsson, forstjóri stoðtækjafyrirtækisins Össurar. Hann bendir á að fyrsti mánuður ársins hafi
verið afar erfiður í skugga alþjóðlegra efnahagsþrenginga. Það hafi svo snúist við í mars. Hann segir
mikla óvissu um horfur sökum hræringa í heimshagkerfinu, ekki síst sökum gengisáhrifa.
Össur hagnaðist um 7,6 milljónir Bandaríkjadala,
jafnvirði 995 milljóna króna á núvirði, á síðasta ársfjórðungi miðað við 6,7 milljónir dala á sama tíma
í fyrra.
Sala á tímabilinu nam 77,2 milljónum dala sem er
fjögurra prósenta samdráttur í staðbundinni mynt.
Framlegð (EBITDA) nam 12,9 milljónum dala sem
er rétt rúmlega fjórðungi minna en í fyrra.
Fyrirtækið náði stórum áfanga í Bandaríkjunum á
tímabilinu í kjölfar viðamikilla breytinga á sölustarfi

JÓN SIGURÐSSON Forstjóri stoðtækjafyrirtækisins Össurar segir
erfitt að spá fyrir um næstu mánuði.
MARKAÐURINN/VILHELM

þar, en þær hafa gert Össuri kleift að selja stoðtæki
til bandarískra sjúkrahúsa. Jón segir skrefið mikilvægt og bindi hann miklar vonir við það.
- jab

ótabyggð
Að ótabyggð
...meðáhersluálífsgæði

KÁTÍNA Í KAUPÆÐI Útflytjendur í Japan
brosa ekki jafnt breitt og áður því mjög
hefur dregið úr sölu á leikjatölvum á borð
við PS3 í kreppunni.
MARKAÐURINN/AP

Samdráttur í
Japan
Stjórnvöld í Japan hafa fært efnahagsspá sína fyrir árið úr núlli í
samdrátt upp á 3,3 prósent. Fjárlagaárið þar í landi hófst um mánaðamótin.
Þetta er nokkuð í takti við
væntingar en efnahagur í Japan
er mjög knúinn af útflutningi,
ekki síst á bílum og tæknibúnaði.
Bílaiðnaðurinn hefur hins vegar
hrunið víða um heim auk þess sem
færri kaupa dýr raftæki en áður.
Þetta hefur valdið einu snarpasta
samdráttarskeiði sem sést hefur
í landi hinnar rísandi sólar frá
tímum seinni heimsstyrjaldar,
að sögn bandaríska dagblaðsins
New York Times.
Þetta er talsvert undir spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins en hann
gerði ráð fyrir 6,2 prósenta samdrætti.
- jab
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ÚR KAUPHÖLLINNI Veturinn endaði

vel í Kauphöllinni í gær. Veltan nam
15,2 milljörðum króna í lok dags.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Vetur kvaddi
með stæl
Veturinn endaði vel í Kauphöllinni en heildarveltan á miðvikudag fyrir viku nam 15,3 milljörðum króna. Þetta var þriðji veltumesti dagur ársins, samkvæmt
upplýsingum úr Kauphöllinni.
Velta á skuldabréfamarkaði
nam 15,2 milljörðum króna en 71
milljón króna á hlutabréfamarkaði.
Mest var veltan 21. janúar síðastliðinn þegar hún nam átján
milljörðum króna.
Fyrir hrun bankanna í október í
fyrra var mikið líf í Kauphöllinni.
Meðalvelta á fyrstu níu mánuðum
ársins nam 25 milljörðum króna á
dag. Hápunktinum náði veltan 20.
maí sama ár þegar hún nam 108
milljörðum króna.
- jab
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SKOÐUN

Sögurnar... tölurnar... fólkið...

Skussaskapur íslenskra fyrirtækja þegar kemur að skilum á ársreikningum er óásættanlegur:

Reglur nauðsyn í
öllum leikjum
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
Þegar hjól efnahagskerfisins verða komin í gang á ný munu eflaust
einhverjir líta til baka og rifja upp hvernig umhverfið leit út á gamla
Íslandi. Ekki er ætlunin að gera slíkt hér með vota hvarma. Þvert á
móti. Vonandi mun sá tími aldrei koma aftur heldur nýtt land rísa úr
rústunum á nýjum grunni. Grunni sem fólk getur staðið á án þess að
þykjast einstakt í veröldinni, haga sér eftir því og hvorki skeyta um
kóng, prest né eigin svörð.
Því þótt einhverjir vilji ekki gera sér grein fyrir því þá er Ísland
hluti af samfélagi þjóðanna, þátttakandi í alþjóðlegu umhverfi og þarf
að lúta þeim reglum sem þar eru í gildi. Ekki þýðir fyrir mörlandann
að þykjast vera í afskekktri paradís, í innilokuðum dal þar sem íbúarnir geta sjálfir sett sínar eigin reglur og lifað eftir þeim. Enginn
vill leika með þeim sem ekki fara eftir reglunum.
Tíðkast hefur allt frá leikskólaaldri
að þeir sem slíkt gera fá ekki að vera
með. Þeir eru einfaldlega skildir útundan.
Það verður að teljast undarlegt
hversu aftarlega á merinni íslensk
fyrirtæki eru þegar kemur að skilum á ársreikningum. Líkt og Rakel
Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri
Creditinfo á Íslandi, bendir á í forsíðufrétt Markaðarins eru stjórnendur íslenskra fyrirtækja skussar þegar kemur að uppgjörsskilum. Í þeim hópi er fyrirtæki, sem
til nokkurra ára hefur talist til umsvifamestu fyrirtækja landsins á
erlendum vettvangi. Það hefur ekki
skilað ársreikningi í fimm ár, síðasta uppgjör þess skilaði sér í hús
árið 2004.
Ekki er víst hvort dæmið sé einstakt. En á sama tíma og rúmlega 90
prósent erlendra fyrirtækja standa
plikt sína skila einungis tíu til fimmtán fyrirtækja hér ársreikningum á
sama tíma. Restin skilar sér svo
að mestu eftir lokafrest. Stundum
reyndar seinna, eða aldrei ...
Slíkt hlýtur að teljast óviðunandi.
Ótrúlegt er að fyrirtæki hér hafi
komist upp með að láta hjá líða að
skila grundvallargögnum, ársreikningi sem lánveitendur og aðrir sem fyrirtækið snerta byggja ákvörðun sína á. Ófært er að leggja fram gömul, hvað þá úrelt, gögn til að
byggja á framtíð.
Því fátt stendur lengi á sandi.
Rakel bendir réttilega á að skussaskapur sem þessi getur bæði verið
einn brostnu hlekkjanna sem bæði olli hruninu og tefur fyrir endurreisn efnahagslífsins. Nauðsynlegt er að hlýða kalli hennar svo mögulegt verði að greina stöðuna og sjá hvernig íslenskum fyrirtækjum
hefur reitt af eftir hrunið.
Annað hlýtur að teljast óásættanlegt.
Vonandi verða ársreikningaskilin betri í framtíðinni, trausti grunnurinn, ein stoðanna sem nýtt land rís á.

Því þótt einhverjir
vilji ekki gera sér
grein fyrir því þá er
Ísland hluti af samfélagi þjóðanna, þátttakandi í alþjóðlegu
umhverfi og þarf að
lúta þeim reglum sem
þar eru í gildi. Ekki
þýðir fyrir mörlandann að þykjast vera í
afskekktri paradís, í
innilokuðum dal þar
sem íbúarnir geta
sjálfir sett sínar eigin
reglur og lifað eftir
þeim. Enginn vill
leika með þeim sem
ekki fara eftir reglunum.

Netið og markaðsstjórar
Í dag eru allir markaðsstjórar
net-markaðsstjórar því allir Íslendingar eru nú á netinu. Netið
er að breyta því hvernig fólk
hagar lífi sínu en það er einnig að verða sífellt fyrirferðarmeira í einkalífi fólks. Þar deilir fólk fæðingu og uppvexti
barna sinna, finnur ástvini og
heldur það sambandi við vini og
gamla skólafélaga. Það finnur
upplýsingar um heilsukvilla og
lyf, deilir fjölskyldumyndunum,
les fréttir, horfir á sjónvarp og
skipuleggur einkalífið og fríin.

ORÐ Í BELG

Guðmundur
Arnar
Guðmundsson
Markaðsstjóri

ið var myndað af starfsmanni,
sett á netið og fyrirtækið, sem
er með útibú úti um allan heim,
fékk gríðarlegt högg í mörgum löndum þegar milljónir
manna sáu myndbandið á örfáum dögum.

FYRIRTÆKIN BERSKJÖLDUÐ

Það hefur oft verið fullyrt að
netið hafi gjörbreytt kjarnanum
við stjórnun vörumerkja. Þetta
er ekki rétt. Hann snýst enn þá
um það sama. Að vita hvað viðskiptavinirnir vilja, bjóða vöru
eða þjónustu sem uppfyllir þær
þarfir og gera það vel og alltaf
eins. Það sem hefur hins vegar
breyst eru samskiptaleiðirnar.
Þá hafa fyrirtæki aldrei verið
eins berskjölduð. Það er í raun
komið stækkunargler á allt sem
fyrirtæki gera og ef þau standa
ekki við það sem þau lofa, kemst
strax upp um þau. Fyrirtæki
geta ekki falið neitt lengur. Á
netinu geta neytendur borið
saman verð og gæði fyrirtækja
á örskotstíma. Ungling í Breiðholtinu sem langar í MP3 spilara gæti eins auðveldlega talað
við vin sinn í Hafnarfirði, lesið
blogg hjá íbúa í Tókýó og umsögn Breta á tónlistarsíðu til að
ákveða sig. Áður en farið er út
að kaupa, gæti hann hafa borið
saman verð á Íslandi og nokkrum öðrum stöðum í heiminum.
Þegar kaupin eiga sér loks stað
er sölunni í raun lokið. Hann á
aðeins eftir að ná í gripinn.
MIKILL HRAÐI

Sögur ferðast hratt á netinu.
Bæði slæmar sögur og góðar.
Sem dæmi þurfti lásaframleiðandi í Bandaríkjunum að endurkalla mikið magn hjólreiðalása
eftir að unglingur með venjulegum BIC penna tókst að opna
eina tegund af lásum fyrirtækisins. Hann tók gjörninginn
upp, setti á Youtube og myndbandið fór eins og eldur um sinu
um netið. Fyrirtækið þurfti að
endurkalla þessa nýju lásalínu
og tók mikinn skell fyrir vikið.
Önnur nýleg saga er af frægri
pitsustaðakeðju úti í heimi sem
lenti í því að tveir starfsmenn gerðu heldur ógeðfellda hluti við pitsu í
vinnunni sem var svo
send til viðskiptavinar. Atvik-

STANDAST EKKI VÆNTINGAR

Það fyrsta sem yfirmenn spyrja
þegar slæm saga fer af stað á
netinu er hvernig hægt sé að
redda því? Stutta svarið er að
það er ekki hægt. Fyrirtæki geta
einungis sagt sína hlið á málinu,
gert það stöðugt og vonað svo
að almenningur hlusti frekar á
fyrirtækið en „brjálæðinginn á
horninu“. Hitt er svo annað mál
að ástæða er fyrir því að flest
fyrirtækjanna fá á sig skell
sem þennan. Þ.e.a.s. þjónustan
eða vörurnar sem þau voru að
bjóða stóðust ekki þær væntingar sem fylgdu þeim. Lásaframleiðandinn var með lélegan lás
og pitsustaðurinn var ekki með
innri málin í lagi. Stundum eru
fyrirtæki hreinlega ekki nógu
gegnsæ og því eru viðskiptavinir með rangar væntingar til
þeirra. Í öðrum tilvikum er um
þjónustubrot að ræða.
GÓÐAR SÖGUR

Góðar sögur fá líka athygli á
netinu. Ekki þarf annað en að
Googla „góð þjónusta“ til að
lesa frásagnir fólks um góða
þjónustu á Íslandi (330.000 leitarniðurstöður koma upp). Undirritaður fékk t.a.m. tölvupóst
(sem sendur var á nokkuð stóran hóp) frá vini sem ætlaði að
panta mat og láta senda sér frá
Hamborgarabúllunni nýlega.
Hún hringdi þangað og ætlaði
að láta senda sér mat heim með
Food taxi sem starfsmaðurinn tilkynnti að væri því miður
ekki starfandi lengur. Því væri
engin heimsendingarþjónusta í
boði. Starfsmaðurinn á Búllunni
sagði það þó ekki vandamál því
hann ætti leið hjá húsi hennar
og bauðst til að koma við með
matinn.
Önnur góð saga sem dreifðist
á netinu var af bílaframleiðandanum Toyota. Staðan á Facebook var einn vetrardag hjá
nokkrum Facebook-urum að
Toyota hefði verið búin að
skafa snjóinn af bílunum
þeirra þegar þeir

fóru út þann morguninn. Allir
voru þeir auðvitað Toyota-eigendur með fleiri hundruð vini
á Facebook sem sáu skilaboðin.
Svona litlar sögur sem áður fyrr
lifðu aðeins hjá viðskiptavinum
og örfáum í kringum þá dreifast víðar og hraðar en nokkru
sinni fyrr.
NEYTENDAMIÐILL

Valdið er farið frá fyrirtækjunum til viðskiptavina. Í þessum breytta heimi er samt einnig mikið sóknarfæri með því
að fara örlítið fram úr væntingum sem er besta leiðin til
að hrífa viðskiptavini. Ánægðir viðskiptavinir segja stundum
frá upplifun sinni á netinu sem
selur öðrum að koma í viðskipti.
Með tilkomu netsins verða neytendur í raun sterkasti fjölmiðillinn. Fyrirtæki, sem eru 100 prósent gegnsæ, eru hreinskilin og
segja af auðmýkt frá sinni hlið ef
hallar á traustið. Ef þau reyna að
fela eitthvað eða fegra kemst það
alltaf upp fyrr eða síðar og ekkert fyrirtæki (frekar en einstaklingur) getur komið vel frá því að
vera „nappað“ við eitthvað sem
það á ekki að vera að gera.
ALLIR Á NETINU

Eins og í upphafi sagði eru nú
allir á netinu. Til að undirstrika
það segjast nú 96 prósent Íslendinga á aldrinum 16-35 ára og 79
prósent af aldurshópnum 5676 ára fara á netið einu sinni í
viku eða oftar í upplýsingaleit.
Fólk notar netið til að kynna sér
vöruúrvalið sem er í boði, ber
saman kosti og klárar þar yfirleitt allt nema kaupin sjálf. 81
prósent Íslendinga á aldrinum
13-29 ára eru nú á Facebook og
næstum allir fara þangað einu
sinni í viku eða oftar. Þá nota
rúmlega 75 prósent Íslendinga
bankaþjónustu á netinu og nær
allir skila skattskýrslunni sinni
þar. Tæp 40 prósent netnotenda
í Bandaríkjunum segjast oft
miðla reynslu sinni af vörum
og þjónustu á netinu. Þetta er
geysilega mikilvægt fyrir íslensk fyrirtæki að hafa í huga
því í dag 73 prósent Íslendinga
á aldrinum 16-35 ára og helmingur þeirra sem eru á aldrinum 55-75 ára lesa blogg einu
sinni í viku eða oftar. Að lokum
hafa rannsóknir í Bandaríkjunum sýnt að 68 prósent neytenda
eru líklegri til að trúa ráðleggingum annarra neytenda á netinu en skilaboðum í hefðbundnum miðlum. Mikilvægi netsins
er því nokkuð augljóst.
Greinin er unnin upp úr bók sem
kemur út fljótlega um markaðssetningu á netinu.

V I K U L E G V E F R Á Ð Í B O Ð I A L L R A ÁT TA

Auglýsingasími

Er heimasíðan þín gagnvirk?
Kannanakerfi eru meðal þeirra nýjunga, sem skotið hafa upp kollinum á frétta-, spjall- og bloggsíðum
undanfarin misseri, og jafnvel á vefsíðum fyrirtækja.
Fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök hafa augljósan
hagnað af þessum skemmtilega möguleika, sem tengir þau við lesendur, fjölgar heimsóknum og aflar ef til
vill upplýsinga um eitthvað, sem betur mætti fara.
Skoðanakönnun er góð leið til að gera heimasíðu
fyrirtækis gagnvirka. Þannig getur það fengið fram
skoðanir lesenda á fyrirtækinu, vefsíðunni, einstaka
vörutegundum, þjónustu eða einhverjum álitamálum.
En hafa ber í huga, að nauðsynlegt er að skipta reglulega um könnun.
Rafrænar kannanir geta verið af ýmsum toga, en
mikilvægast er að standa vel að efni og uppsetningu
þeirra, kynna þær með áberandi hætti á vefsíðunni
og helst einnig á vinsælum samfélagssíðum, t.d. Face-

– Mest lesið

J ó n Tr a u s t i S n o r r a s o n
f r a m k væ m d a s t j ó r i
Allra Átta ehf.
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book. Jafnframt væri hægt að umbuna heppnum þátttakendum með einhverjum hætti til að auka áhuga
þeirra.
Að kanna hug lesenda með þessum hætti er ekki
svo frábrugðið því að gera könnun um fylgi stjórnmálaflokka. Niðurstöðurnar gefa til kynna hver staðan er og hvað betur mætti fara. En hvað vefkannanir
snertir þarf að nota þær rétt, spyrja réttra spurninga
og vinna á faglegan hátt úr niðurstöðunum.
Ef spurningar vakna bendum við lesendum á að
leita til sérfræðinga því mestur árangur næst með
fagmennsku í fyrirrúmi.
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Finndu réttan flöt
í samskiptum
með IP símaþjónustu Skyggnis
IP símkerfi Skyggnis bjóða upp á spennandi sparnaðarmöguleika sem felast
í samþættingu allra samskipta í eitt upplýsingakerfi. Kostir IP símaþjónustu eru m.a.:

t

&OHJOOTUPGOLPTUOB§VS
- Engin fjárbinding í símstöð – Fastar mánaðarlegar greiðslur.

t

)WBSPHIWFOSTFNFS
- Aðeins eitt símanúmer fyrir borðsíma og farsíma tryggir að hægt er að ná
í starfsmenn hvar og hvenær sem er.

t

-HSJTÓNBLPTUOB§VS
- Símtöl flutt yfir gagnanet í stað símalína, öll símtöl innan fyrirtækis ókeypis og innanlandstaxti hjá starfsmönnum á ferðalagi eru allt þættir sem lækka símakostnað verulega.

t

'VOEJSÈGFS§JOOJ
- Auðvelt að setja upp símafundi, bæði í borðsímum og farsímum.

t

5ÚMWVTÓNJ
- Hægt að hringja beint úr tölvunni – Óþarfi að kaupa símtæki.

t

'SBOMFJLJ
- Auðvelt að flytja símtöl úr borðsíma í farsímann þegar þú ert á ferðinni.
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BANKAHÓLFIÐ

Rafræn bylting

29

er sætið á lista breska dagblaðsins Sunday Times yfir
1.000 auðugust menn landsins sem Björgólfur Thor
Björgólfsson vermdi á síðasta ári. Hann er dottinn af
nýjasta listanum sem birtur var um helgina.

200
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milljarðar er fjöldi evranna sem þýski bankinn Deutsche Bank hagnaðist um á fyrsta
fjórðungi ársins.

Nýja Kaupþing hefur tekið upp
á því að bjóða öllum netvæddum
viðskiptavinum sínum upp á þá
nýjung að afþakka öll yfirlit á
pappír og fá þau þess í stað send
beint í netbankann. Umtalsverður
sparnaður fæst með slíku, að
sögn bankans, en þar innandyra
er reiknað með að aðgerðin geti
sparað hverjum og einum allt að
tíu þúsund krónur í pappírs- og
sendingarkostnað á ári. Bankinn
segir þúsund manns hafa þegið
þjónustuna. Þetta er svo sannarlega löngu tímabær bylting, sem
lengi hefur verið beðið
eftir þar sem nær
hver einasti landsmaður hefur um
árabil verið ýmist
nettengdur eða með
aðgang að tölvu sem
þannig er háttað um.

SPJARAÐU ÞIG

Dómínóáhrif?

Hætt er við að þessi löngu tímabæra rafræna bylting bankans
geti haft gríðarleg dómínóáhrif í
för með sér. Miðað við að þúsund
viðskiptavinir Nýja Kaupþings
hafi afþakkað yfirlit með gamla
laginu stefnir í að hátt í tíu milljónir króna hverfi úr þeim farvegi sem þær hafa verið í fram
til þessa. Með augum hagfræðingsins felur þetta í sér að færri
tré þarf að fella til að prenta
yfirlitin og getur það haft áhrif
á skógarhögg og pappírsvinnslu
í Finnlandi. Þá gæti Pósturinn
orðið af umtalsverðum tekjum,
sem fram til þessa hafa skilað
sér hægt en örugglega í kassann
frá bönkunum. Störf póstburðarfólks gætu jafnvel verið í hættu.
Jákvæða hliðin er á móti sú að
hagur framleiðenda prentara og
bleks gæti vænkast þegar netverjar taka að prenta yfirlitin
út. Óvíst er hvort byltingin vegi
þungt utan landsteina þar sem
fjöldi Íslendinga er rétt á við
meðalbæ á meginlandi Evrópu.

krónu kostaði að kaupa eina evru í gær.
Á sama tíma fyrir ári kostaði ein evra rétt
rúmar 115 krónur.
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CINTAMANI ESTER

CINTAMANI UNNDÍS

CINTAMANI DAGMAR

Dúnúlpa með hettu og loðkraga. Fylling
er 95% dúnn og 5% fiður sem gerir
úlpuna létta og hlýja.

Heilrenndur jakki. Mjúk, vindheld skel
úr No Wind® efni frá
Pontetorto® á Ítalíu.

Sportleg Tecnostretch® peysa.
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Kínverskir millar
Það hljómar reyndar eins og
einkennilegasta tilviljun en
Íslendingar eru jafn margir og
fjöldi auðugustu einstaklinga í
Kína í árslok, samkvæmt spá
um auðsöfnun þar í landi sem
ráðgjafarfyrirtækið Bain &
Company gaf út á mánudag.
Milljarðamæringar í Kína voru
þrjú hundruð þúsund í lok síðasta árs en reiknað er með að
þeim fjölgi um tuttugu þúsund
á þessu ári. Afar ólíklegt er að
slíkar fregnir berist héðan í bráð.
Til að komast á lista kínverskra
auðmanna þarf viðkomandi að
eiga jafnvirði tveggja milljarða
króna hið minnsta. Samkvæmt
úttektinni búa flestir þeirra sem loðnir eru um lófana í
Guangdong-héraði
en þar hafa íslensk
fyrirtæki í
sjávarútvegi skotið
rótum síðustu ár.

CINTAMANI MAGNÚS

Klassísk flíspeysa. Tecnopile® flísefni
frá Pontetorto.

CINTAMANI ELVA

Klassísk flíspeysa. Tecnopile® flísefni
frá Pontetorto. Mest selda flíspeysan
frá Cintamani!

OPIÐ:
10-18 MÁN – FÖST.
11-16 LAUGARD.
1. MAÍ LOKAÐ
AUSTURHRAUNI 3
210 GARÐABÆ

CINTAMANI HILMIR
Vatnsfráhrindandi jakki með öndun úr
2.5 laga IceGuard® efni. vatnsheldir
rennilásar að framan og á vösum.
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