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MARGIR VILJA Í SAMSTARF MEÐ TULIPOP
➜ Ævintýraheimur Tulipop 

hefur stækkað hratt með 
tilkomu fjárfesta í fyrra.

➜ Eigendurnir fi nna fyrir 
miklum áhuga frá leik-
fanga- og afþreyingar-
iðnaðinum.

➜ Selja vörur í yfi r 20 
verslunum í Bretlandi og 
stefna víðar með tím-
anum. SÍÐA 6-7

Verðlækkun á heimsmark-
aðsverði á olíu virðist skila 
sér hægar og síður inn í 

verðlag á eldsneyti til íslenskra neytenda. 
 ➜ SÍÐA 12

STJÓRNAR -
MAÐURINN

@stjornarmadur

STAFRÆN 

PRENTUN!

Olíulækkunin hefur áhrif á Fáfni
Starfsmenn Fáfnis Offshore vinna þessa dagana 
að verkefnum fyrir Shell í Bretlandi sem lýkur í 
næstu viku. Framhaldið er óljóst en Steingrímur 
Erlingsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir 
mikla lækkun olíuverðs hafa komið á óvart.

„Það sá náttúrulega enginn þessa verðlækk-
un fyrir en það sem hjálpar okkur er að við erum 
með ákveðna fasta samninga sem 
tryggja að við lifum þetta alveg 
af,“ segir Steingrímur. ➜ SÍÐA 4

Mikkeller horfi r til Reykjavíkur
Hópur tengdur eigendum gistiheimilisins Kex Host-
els á í viðræðum við forsvarsmenn bjórframleiðand-
ans Mikkeller um opnun á bar undir nafni danska 
fyrirtækisins í Reykjavík. 

„Við erum í reglulegum samskiptum og það eru 
einhverjar þreifingar en þetta er enn á viðræðustigi 
og engir pappírar hafa verið undirritaðir,“ segir 
Ólafur Ágústsson, rekstrarstjóri veitingastaðarins 
Sæmundar í sparifötunum á Kexi Hosteli. ➜ SÍÐA 2

Tók vinnuna fram yfi r fótbolta
Daði Kristjánsson var ráðinn framkvæmdastjóri 
H.F. verðbréfa rétt fyrir jól. Hann er einungis þrí-
tugur að aldri en hefur starfað hjá fyrirtækinu síð-
astliðin fimm ár og þar á undan hjá Icebank. 

„Ég var heppinn að komast þangað inn. Þetta var 
góður vinnustaður og ég fékk mikla ábyrgð strax 
frá fyrsta degi. Manni var hent út í djúpu laugina og 
þannig hefur það verið í gegnum minn feril. Maður 
hefur bara þurft að læra að synda,“ segir Daði.

 ➜ SÍÐA 8
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Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐ Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

ÖSSUR
 6,6% frá áramótum

ÖSSUR
 6,6% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

NÝHERJI
 -1,5% frá áramótum

NÝHERJI
-1,5% í síðustu viku

12

1

1

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

ÚTSALAÚTSALA

AFSLÁTTUR80%ALLT AÐ

Hópur tengdur eigendum gisti-
heimilisins Kex Hostels á í viðræð-
um við forsvarsmenn bjórfram-
leiðandans Mikkeller um opnun á 
bar undir nafni danska fyrirtækis-
ins í Reykjavík.    

„Við erum í reglulegum sam-
skiptum og það eru einhverjar 
þreifi ngar en þetta er enn á við-
ræðustigi og engir pappírar hafa 
verið undirritaðir,“ segir Ólafur 
Ágústsson, rekstrarstjóri veitinga-
staðarins Sæmundar í sparifötun-
um á Kexi Hosteli.

„Þeim finnst Reykjavík vera 
spennandi markaður en það er 
ekki búið að negla neina ákveða 
staðsetningu niður. Það er allt 
opið,“ segir Ólafur.

Mikkeller var stofnað í Kaup-
mannahöfn árið 2006 og er almennt 
talið á meðal fremstu örbrugghúsa 
heims. Framleiðsluvörur fyrir-
tækisins hafa vakið mikla athygli 
en þær eru fáanlegar í yfi r fjöru-
tíu löndum. Mikkeller rekur öldur-
hús og veitingastað í Danmörku en 
einnig í Stokkhólmi, San Francisco 
og Bangkok á Taílandi.   

Ólafur hefur séð um skipulagn-

ingu árlegrar Bjórhátíðar Kex Host-
els en starfsmenn Mikkeller hafa 
tekið þátt í hátíðinni síðustu tvö ár 
og kynnt vörur fyrirtækisins. 

Ólafur vill ekki fara nánar út 
í hverjir það eru sem hafa áhuga 
á samstarfi  við danska bjórfram-
leiðandann. Á meðal eigenda gisti-
heimilisins eru Pétur Marteinsson, 
fyrrverandi knattspyrnumaður og 
framkvæmdastjóri Kex Hostels, 
Eiður Smári Guðjohnsen, atvinnu-
maður í knattspyrnu, og Dagur 
Sigurðsson, þjálfari þýska hand-
boltalandsliðsins og félagsliðsins 
Füchse Berlin.

Danskur bruggrisi vill 
opna bjórbar í borginni
Viðræður eru í gangi á milli hóps sem tengist eigendum Kex Hostels 
og bjórframleiðandans Mikkeller um opnun bjórbars í Reykjavík. 
Danski framleiðandinn rekur öldurhús í fjórum öðrum löndum.   

VESTANHAFS  Mikkeller opnaði bar í San Francisco í júlí 2013 og nokkrum mánuðum síðar í 
Bangkok í Taílandi. MYND/MIKKELLER

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

Bank Nordic (DKK) 104,0 0,0% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 240,50 1,5% 1,5%

Fjarskipti (Vodafone) 36,05 3,0% 3,0%

Hagar 41,65 3,0% 3,0%

HB Grandi  35,70 5,6% 5,6%

Icelandair Group 22,30 4,2% 4,2%

Marel 144,50 4,7% 4,7%

N1 23,50 1,3% 1,3%

Nýherji 5,10 -1,5% -1,5%

Reginn 13,75 1,5% 1,5%

Sjóvá 12,00 0,4% 0,4%

Tryggingamiðstöðin 27,15 3,2% 3,2%

Vátryggingafélag Íslands 9,15 1,1% 1,1%

Össur 385,00 6,6% 6,6%

Úrvalsvísitalan OMXI8  1.314,47 4,4% 2,5%

First North Iceland
Century Aluminum 3.300,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 22,50 -0,4% -0,4%

Sláturfélag Suðurlands 1,85 0,0% 0,0%

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsins

ÓVISSA ríkir í heilbrigðismálum þjóðar-
innar. Fram undan virðast vera átök á 
vinnumarkaði og hagvöxtur er orðinn 
neikvæður samkvæmt mælingum Hag-
stofunnar. Forsætisráðherra kemur í 
viðtal á Sprengisandi og talar um að 
slíta formlega aðildarviðræðum við 
ESB í trássi við kosningaloforð og vilja 
þjóðarinnar og reynir að sannfæra 
þjóðina um að leki út úr stjórnkerfi nu 
sé algengur og eðlilegur.

MATAR- og bókaskattar voru hækk-
aðir mikið um áramótin en efra þrep 

virðisaukaskatts lækkað lítið eitt. 
Ríkisstjórnin gerði engar ráðstaf-

anir til að tryggja að lækkun efra 
þrepsins skilaði sér til neytenda 
heldur treystir á að markaður-
inn sjái um það. Fyrstu merki 

benda til að lækkun efra 
þrepsins muni ekki skila 

sér til neytenda heldur fari hún í hærri 
álagningu.

SKULDALEIÐRÉTTING ríkisstjórnarinn-
ar var öðru fremur sérstök ríkisniður-
greiðsla til bankakerfi sins sem tryggir 
bönkum endurheimtur á óinnheimtan-
legum lánunum. Bankarnir hagnast um 
milljarðatugi á fákeppni og vaxtaokri 
en lána ekki til nýrrar verðmætasköp-
unar. Engin krafa er gerð um að banka-
kerfi ð sníði sér stakk eftir vexti og 
skeri niður kostnað og yfi rbyggingu.

RÍKISSTJÓRNIN virðist staðráðin í að 
festa raunverulegt eignarhald á fi sk-
inum í sjónum varanlega í höndum 
örfárra. Markaðslausnum er ekki 
beitt til að tryggja ríkissjóði, fyrir 
hönd þjóðarinnar, eðlilegt endurgjald 
fyrir nýtingu fi skistofna og útgerðar-
fyrirtæki verða í skjóli einkaréttar til 

auðlindarinnar æ fyrirferðarmeiri á 
öllum sviðum fjármála- og atvinnu-
lífs. Útgerðarfyrirtæki setja milljarða 
í rekstur fjölmiðla og kaup á innfl utn-
ings- og olíudreifi ngarfyrirtækjum – 
allt í skjóli ríkisverndaðrar einokunar.
Helstu lausnir ríkisstjórnarinnar og 
meirihluta hennar á Alþingi í atvinnu-
málum virðast vera nauðafl utningar á 
ríkisstofnunum úr borg til landsbyggð-
ar og fyrirheit um áburðarverksmiðju.

Á MEÐAN notast er við minnsta og óstöð-
ugasta gjaldmiðil í heimi verður engin 
erlend fjárfesting í nýjum atvinnugrein-
um, sem nauðsynlegar eru til að skapa 
þau verðmæti sem þarf til þess að þjóðin 
standi jafnfætis nágrannaþjóðum. Án 
sterks alþjóðlegs gjaldmiðils verður 
ekki samkeppni á íslenskum fjármála- 
og lánamarkaði. Ekki er nóg að lyfta 
gjaldeyrishöftunum ef ekki er ráðist 

að rótum vandans. Þrátt fyrir næstum 
milljón ferðamenn á síðasta ári mælist 
enginn hagvöxtur. Einkaneysla Íslend-
inga er á svo hraðri niðurleið að stór-
fjölgun ferðamanna vegur ekki upp á 
móti. Getur það verið forgangsverkefni 
ríkisstjórnarinnar við þessar aðstæður 
að loka endanlega á glufuna til Evrópu 
og festa í sessi einkarétt örfárra aðila 
til helstu þjóðarauðlindar Íslendinga? 
Engin stefna er sjáanleg í peningamál-
um. Hafa menn einhverja hugmynd um 
hvernig gera má Ísland að eftirsóttum 
kosti fyrir alþjóðlegar fjárfestingar og 
atvinnustarfsemi? Ríkisstjórnin hefur 
nú setið tæpt hálft kjörtímabil en ekkert 
örlar á framtíðarsýn.

ER EKKERT plan?
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VERSLUN
Haraldur Guðmundsson 
haraldur@frettabladid.is

Þeim finnst 
Reykjavík vera 

spennandi markaður 
en það er ekki búið 
að negla niður neina 
ákveðna staðsetn-
ingu niður.

Hvert er planið?

SKJÓÐAN er frekju- og leiðindaskjóða, sem 
lætur ekkert mannlegt sér óviðkomandi.

MIÐVIKUDAGUR 7. JANÚAR
Hagstofan - Fjármál ríkissjóðs á 
greiðslugrunni
Hagstofan - Vöruskipti við útlönd

FIMMTUDAGUR 8. JANÚAR
Hagstofan - Heimsafli 2012

FÖSTUDAGUR 9. JANÚAR
Hagar - Uppgjör 3. ársfjórðungs
Hagstofan - Efnahagslegar skamm-
tímatölur í janúar 2015

ÞRIÐJUDAGUR 13. JANÚAR
Þjóðskrá- Fjöldi þinglýstra leigu-
samninga eftir landshlutum
Hagstofan - VSK velta í september og 
október 2013
Lánamál ríkisins - Útboð ríkisvíxla

FIMMTUDAGUR 15. JANÚAR
Hagstofan - Gistinætur og gestakom-
ur á hótelum í nóvember 2014
Hagstofan - Fiskafli í desember 2014





 | 4  7. janúar 2015 | miðvikudagur

„Það sá náttúrulega enginn þessa verð-
lækkun fyrir en það sem hjálpar okkur 
er að við erum með ákveðna fasta samn-
inga sem tryggja að við lifum þetta alveg 
af,“ segir Steingrímur Erlingsson, fram-
kvæmdastjóri og stofnandi Fáfnis Off-
shore, um áhrif hratt lækkandi olíuverðs 
á rekstur fyrirtækisins.

Fáfnir sérhæfi r sig í þjónustu við olíu-
borpalla og öðrum verkefnum á norðlæg-
um slóðum. Fyrsta skip fyrirtækisins, 
Polar syssel, var sjósett í mars síðast-
liðnum en það kostaði um 330 milljón-
ir norskra króna eða rúma sex milljarða 
króna á þáverandi gengi. Verð á Norður-
sjávarolíu (e. Brent Crude) hefur síðan þá 
fallið um tæp 52 prósent. Verðlækkunin 
hefur leitt til verkefnaskorts hjá mörgum 
fyrirtækjum sem þjónusta olíuiðnaðinn og 
neytt þau til að draga saman seglin. 

„Það er deginum ljósara að ef þorskverð 
myndi lækka um 50 prósent þá myndi það 
hafa áhrif og að sjálfsögðu fi nnum við 
fyrir því þegar verð á afurðinni sem allt 
snýst um hefur lækkað svona mikið. Þetta 
hefur fyrst og fremst þau áhrif á okkur 
að það eru mörg verkefni sett á bið því 
þau þykja kannski ekki arðvænleg. Þá 
er ekki verið að ráðast í það að bora eftir 
olíu hvort sem það heitir á Drekasvæðinu 
eða hvar í veröldinni sem það svo sem er,“ 
segir Steingrímur. 

Samningurinn á Svalbarða mikilvægur
„Framboð á skipum er þar af leiðandi 
meira núna heldur en oft áður en að sama 
skapi eru ekki fl eiri skip atvinnulaus núna 
í augnablikinu heldur en á sama tíma á 
þessum árstíma. Þetta er alltaf lélegasti 
tími ársins,“ segir Steingrímur og útskýrir 
hvernig vetrarveður og hækkandi ölduhæð 
setja strik í reikninginn.    

„Verðið eru aftur á móti lægra heldur en 
verið hefur. […] Það þarf þó ekki að fara 
lengra til baka en til ársins 2009 þegar 
heimurinn gekk í gegnum svipaða hluti. 
[…] Það eru þó allir á því að það sé ein-
ungis spurning um hvenær þetta lagist því 
það er enginn að græða pening í dag og 
ekki einu sinni arabarnir þótt menn haldi 
öðru fram.“

Fáfnir gerði í fyrra tíu ára samning við 
norska ríkið um að sinna gæslustörfum á 
Svalbarða sem er sagður metinn á um sex 
milljarða króna. Fyrirtækið hefur einn-
ig keypt annað og stærra skip, sem nú er 
í smíðum, og gerði í haust samning við 
Gazprom um að þjónusta olíuborpall rúss-
neska stórfyrirtækisins í Pechora-hafi  við 
norðvesturhluta Rússlands.

„Það verkefni er búið að þessu sinni. 
Gazprom þarf ekki á okkur að halda 
núna því ísinn í Pechora-hafi er 
búinn að setja þennan borpall í 
vetrardvala.“ 

Áhöfn Polarsyssels sinnir 
þessa dagana birgðafl utningum 
fyrir Shell í Bretlandi og siglir 
skipinu á milli borgarinnar Aber-
deen í Skotlandi og borpalls olíu-
félagsins í Norðursjó.   

„Við eigum eftir að vera 
þar í viku í viðbót. Hvert 
við förum eftir það er ekki 
vitað en ég get sagt þér það 
að 1. maí verðum við aftur 
komin á Svalbarða.“

Lífeyrissjóðir eiga mikið 
undir
Í síðasta mánuði greindi 
Fréttablaðið frá því að 
framtakssjóðurinn Akur, 
sem er í eigu þrettán líf-
eyrissjóða, Íslandsbanka 
og VÍS, hefði keypt 30 
prósenta hlut í Fáfni fyrir 

1.260 milljónir króna. Fjárfestingarsjóður-
inn Horn II er annar stærsti eigandi fyrir-
tækisins eftir hlutafjáraukningu sem farið 
var í síðasta sumar. Horn II er í eigu líf-
eyrissjóða, fjármálafyrirtækja og fag-
fjárfesta. Fjárfesting Horns fór í kaup 
á nýju skipi en aðkoma Akurs er ekki 
eyrnamerkt neinu ákveðnu verkefni. 

„Núna undanfarið hafa einhverjir 
verið að spyrja af hverju lífeyrissjóð-

irnir hafi  verið að fjár-
festa í þessu. Þær fjár-
festingar voru gerðar 
þegar markaðurinn 

var nú kannski ekki 
alveg farinn eins og 
hann er núna en það 
sem er að gerast núna 
hefur allt gerst áður,“ 
segir Steingrímur og 
heldur áfram:

„Það er deginum 
ljósara að við sem 
stofnuðum til þess-
arar útgerðar, allir 
sem hafa lagt pening í 
þetta, við vorum ekki 

að horfa á þetta til einnar nætur. Hugsjón-
in á bak við Fáfni Offshore er að þetta er 
langtímaverkefni þar sem við ætlum að 
koma okkur upp ákveðnum fl ota. […] Eitt 
er alveg ljóst. Það kaupir enginn svona 
bát, eða fer inn í svona bransa nema til 
langs tíma. Fáfnir er því kominn til að 
vera og við ætlum að koma okkur upp í 
ákveðna stærð og kynna þennan iðnað 
fyrir íslensku samfélagi og viðskiptalífi .“

Það eru þó allir á 
því að það sé 

einungis spurning um 
hvenær þetta lagist því 
það er enginn að græða 
pening í dag og ekki einu 
sinni arabarnir þótt menn 
haldi öðru fram.

ORKUMÁL
Haraldur Guðmundsson 
haraldur@frettabladid.is

Samkeppniseftirlitið hefur sam-
þykkt kaup Samherja á 80 prósenta 
hlut í fjárfestingarfélaginu ESTIA 
hf. Samherji er eftir kaupin meiri-
hlutaeigandi í Slippnum Akureyri 
hf. 

Samþykkið er veitt með skilyrð-
um um að sjávarútvegsfyrirtækið 
fái ekki forgang að þjónustu skipa-
smíða- og málmvinnslufyrirtækis-
ins. 

„Telur Samkeppniseftirlitið að 
skilyrðin leysi hin samkeppnislegu 
vandkvæði sem af samrunanum 
kunna að stafa,“ segir í ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins.

Greint var frá kaupum Sam-
herja á 80 prósenta hlut í ESTIA í 
Markaðinum í október síðastliðn-
um. Kaupverðið er trúnaðarmál en 

ESTIA á 71 prósents hlut í Slippnum 
sem rekur skipasmíðastöð, dráttar-
braut og fl otkví á Akureyri. 

Eiríkur S. Jóhannsson, stjórnar-
formaður Samherja, segir stjórn-
endur fyrirtækisins ekki hafa nein 
áform um breytingar á rekstri 
Slippsins. 

„Það eru engar byltingar í vænd-
um og fyrirtækið mun halda áfram 
í óbreyttum rekstri,“ segir Eiríkur 
og heldur áfram:

„Það er eðlilegur fyrirvari í sam-
þykkinu um að skip Samherja og 
tengdra aðila njóti ekki forgangs 
hjá Slippnum. Að okkar mati er það 
eðlilegt vegna þess að Slippurinn 
var ekki keyptur með það í huga að 
hygla Samherja heldur til að gera 
gott fyrirtæki enn betra.“  - hg

Kaup sjávarútvegsfyrirtækisins á fjárfestingarfélaginu ESTIA hf. hafa verið samþykkt af Samkeppniseftirlitinu:

Samherji fær að eiga meirihluta í Slippnum

SLIPPURINN  Samherji er nú meirihlutaeigandi í stærsta skipasmíðafyrirtæki lands-
ins. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Vinna fyrir Shell í Bretlandi en lækkun 
olíuverðs hefur sett strik í reikninginn
Framkvæmdastjóri Fáfnis Offshore segir mikla lækkun olíuverðs hafa komið á óvart. Fyrirtækið sinnir nú verk-
efnum fyrir Shell í Bretlandi sem lýkur í næstu viku. Framhaldið er óljóst en stefnan er sett á Svalbarða í maí. 

SKIPIÐ  Polarsyssel er dýrasta skip Íslandssögunnar og er sérútbúið til að þjónusta olíuiðnaðinn.  MYND/HAYVARD
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Verð á einni 
tunnu af Norður-
sjávarolíu féll í 
gær niður fyrir 
53 Bandaríkja-
dali og hafði 
þá ekki verið 
lægra síðan í 
mars 2009.

Raftækja-
framleið-
andinn Sony 
hefur ákveð-
ið að fram-
leiða nýjan 
spilara undir 
heitinu Walkman ZX2. Nafnið 
vísar til vinsæla kasettuspilarans 
Walkman sem Sony framleiddi á 
níunda og tíunda áratug síðustu 
aldar.

Sony kynnti spilarann til sög-
unnar á tækniráðstefnu í Las 
Vegas á dögunum. Spilarinn mun 
kosta 1.110 dollara, um 142 þús-
und krónur, innihalda 128 gíga-
bæta geymsluminni og mun geta 
tengst öppum í gegnum Google 
Play.   - hg

Kostar 140 þúsund krónur: 

Sony kynnir 
Walkman ZX2
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Fyrirtækið Tulipop var stofnað 
árið 2010 af vinkonunum Helgu 
Árnadóttur, tölvunarfræðingi og 
MBA, og Signýju Kolbeinsdóttur, 
vöruhönnuði og teiknara. Markmið 
Tulipop-ævintýraheimsins var og 
er að búa til skapandi og falleg-
ar vörur fyrir börn sem höfða til 
fólks á öllum aldri.

Markmiðið er enn hið sama 
en með auknum vexti fyrirtæk-
isins  og umsvifum utan Íslands 
hafa sífellt fl eiri tækifæri komið 
á borð fyrirtækisins á öðrum 
sviðum en vöruframleiðslu, sem 
hafa meðal annars leitt til þess 
að Tulipop gaf út leik fyrir snjall-
tæki fyrr á árinu í samstarfi  við 
breskan leikjaframleiðanda. Auk 
þess fi nna þær stöllur fyrir vax-
andi áhuga fyrirtækja í leikfanga- 
og afþreyingargeiranum.

Signý: „Okkur fi nnst gífurlega 
spennandi að stíga frekari skref í 
átt að því að færa Tulipop-ævin-
týraheiminn og persónurnar til 
lífsins, og var leikurinn sem við 
gerðum liður í því. “

Helga: „Við erum búnar að reka 
þetta fyrirtæki í fi mm ár. Signý 
skapaði ævintýraheiminn þar sem 
hver persóna hefur sína sögu. Það 
hefur mikil vinna farið í sköp-
unina og alveg frá því við byrj-
uðum að kynna Tulipop erlendis 

höfum við verið spurðar að því 
hvort við ætluðum ekki að gefa út 
Tulipop-bækur, fara í sjónvarp og 
svo framvegis. Það er því gaman 
að fi nna fyrir vaxandi áhuga alls 
konar aðila í afþreyingargeir-
anum á Tulipop-heiminum sem 
vilja færa hann til lífs, svo sem 
í gegnum tölvuleiki eða sjónvarp 
eða annað. Við erum byrjaðar að 
vinna í einhverjum slíkum verk-
efnum, sem eru þó á algjöru byrj-
unarstigi enda geta slík verkefni 
tekið langan tíma.“

Einbeita sér að einum markaði
Tulipop hefur átt mikilli vel-
gengni að fagna og selt vörur til 
yfi r tíu landa. Fyrir einu og hálfu 
ári síðan tóku þær hins vegar þá 
ákvörðun að einbeita sér aðeins að 
markaðnum hérlendis og í Bret-
landi.

Helga: „Við fórum í smá nafl a-
skoðun á þessum tíma þegar við 
ákváðum að það væri kominn tími 
til að fá fjárfesta inn í félagið. Við 
fórum yfi r hvað var að virka og 
hvað ekki. Við höfðum verið að 
fara á mjög stórar vörusýning-
ar og fá í kjölfarið pantanir frá 
mörgum löndum, kannski átta og 
komumst að því að oft var mjög 
erfi tt að fylgja því almennilega 
eftir. Við fengum kannski pant-
anir frá nokkrum búðum í Hol-
landi, Þýskalandi og Frakklandi 
og sendum vörur þangað. Síðan 
hafði maður engin tök á því að 
heimsækja búðirnar, hringja í 
þær eftir þörfum eða hafa sam-

band við þarlenda fjölmiðla. Þann-
ig að við ákváðum, af mörgum 
mismunandi ástæðum, að velja 
Bretland.“

En hefði komið til greina að 
stækka fyrirtækið hraðar til að 
mæta þessari auknu eftirspurn?

Helga: „Já. Hin leiðin hefði 
verið að fara á þessum tíma í risa-
stóra hlutafjáraukningu, selja nær 
allt fyrirtækið og stækka miklu 
hraðar. En okkur liggur bara ekk-
ert svo mikið á. Við erum ekki með 
þannig vöru, eins og tæknivörur, 
þar sem skiptir öllu að vera fyrst-
ur. Þannig að okkur fannst skipta 
meira máli að þróa þetta hægar.“

Signý: „Við vildum líka eiga 
meira í fyrirtækinu. Á þessum 
tímapunkti hefðum við ekki selt 
fyrirtækið mjög dýrt, það var ekk-
ert hlutafé inni í því og vörurnar 
voru enn þá takmarkaðar.“

Í lok ársins 2013 fékk Tulipop 
fjárfesta til liðs við sig. Signý 
leiddi í kjölfarið þróun á breikkun 
vörulínu fyrirtækisins sem hefur 
stækkað mikið.

Signý: „Þetta er heimurinn 
minn. Það skipti mig þess vegna 
máli að hann væri útfærður á fal-
legan máta en ekki í einhverri 
fl ýtimeðferð.“

Helga: „En þetta er alltaf spurn-
ing, hversu hratt maður á að 
stækka. Okkur fannst ekki liggja 
neitt á, það væri betra að taka 
minna skref og síðan þegar að því 
kæmi að fjármagna teiknimynda-
seríu eða leikföng eða eitthvað 
annað þá þyrftum við kannski að 

stækka hraðar. Ef við síðan náum 
árangri í Bretlandi þá verður auð-
veldara að ná árangri annars stað-
ar. Næsta skref verður hagkvæm-
ara. Ná árangri á einum markaði 
og byggja svo á því annars staðar 
í stað þess að fara í sama átakið á 
mörgum mörkuðum í einu.“

Þær segja báðar að það sé mikil 
áskorun að skerpa fókusinn og 
kunna að segja nei.

Helga: „Á þessum fi mm árum 
höfum við fengið alls konar 
spennandi fyrirspurnir, til dæmis 
frá Japan eða Suður-Ameríku, 
frá einhverjum sem hafa áhuga á 
Tulipop. En til að slíkt geti yfi r-
leitt farið af stað þarf svo mörg 
skref. Það þarf að þýða upplýsing-
ar yfi r á annað tungumál, afl a sér 
upplýsinga um innfl utning í landið 
og svo framvegis. Þetta er fl jótt 
að vinda upp á sig og síðan veit 
maður ekkert hvað verður úr því. 
Þannig að til að halda fókus og 
sinna þeim stöðum sem við erum 
á þá þarf að kunna að segja nei.“

Heimamarkaðurinn skiptir máli
Fyrirtækið sprengdi af sér hús-
næði sem það var í á Hverfis-
götu og hefur komið sér þægilega 
fyrir á góðum stað á Fiskislóð 
með útsýni yfi r hafi ð. En er það 
hindrun að vera á litla markaðn-
um Íslandi?

Signý: „Nei, það hefur ekki 
reynst neitt voðalega erfi tt. Stund-
um er fjarlægðin erfi ð, að vera á 
þessari eyju. En þess vegna erum 
við að herja á Bretland, þangað er 

stutt að fara, fl ogið oft í viku og 
þægilegur tímamismunur.

Helga: „Ég hefði ekki trúað 
því fyrr en á reyndi hvað tíma-
mismunurinn skiptir miklu máli. 
Framleiðendurnir okkar eru í 
Asíu og maður þyrfti helst að 
hringja í þá heiman frá, áður en 
maður mætir til vinnu á morgn-
ana til að ná þeim á skrifstofu-
tíma.

Signý: „Þó að markaðurinn 
hérna heima sé lítill þá skipt-
ir hann líka máli. Grunnurinn 
að öllu öðru er að það gangi vel 
hérna.

Helga: „Já, það kemur oft fram 
á sýningunum að þetta sé íslenskt 
merki. Þá er spurt hvernig okkur 
gangi á Íslandi. Þá er gaman að 
segja frá hversu vel þetta hefur 
gengið hér. Við höfum fengið frá-

Mikill áhugi á ævintýraheimi Tulipop 
frá leikfanga- og afþreyingariðnaði
Þær Helga Árnadóttir og Signý Kolbeinsdóttir, eigendur Tulipop, finna fyrir áhuga ýmissa aðila í afþreyingar-
geiranum sem vilja koma Tulipop-heiminum í tölvuleiki eða sjónvarp. Slík verkefni eru hafin en á byrjunarstigi.

ÆVINTÝRALEGUR HEIMUR TULIPOP Vinkonurnar Signý  Kolbeinsdóttir og  Helga Árnadóttir standa að fyrirtækinu Tulipop sem hefur vaxið hratt. Með auknum vexti fyrirtækisins og umsvifum utan Íslands hafa sífellt fleiri tækifæri 
komið á borð fyrirtækisins á öðrum sviðum en vöruframleiðslu.  Fréttablaðið/Stefán

Það er því 
gaman að 

finna fyrir vaxandi 
áhuga alls konar 
aðila í afþreyingar-
geiranum á Tulipop-
heiminum sem vilja 
færa hann til lífs, svo 
sem í gegnum tölvu-
leiki eða sjónvarp 
eða annað.

VIÐTAL
Fanney Birna Jónsdóttir 
fanney@frettabladid.is
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iPhone
Aukahlutir

bær viðbrögð og margir þekkja 
vörumerkið. Svo eru vörurnar til 
sölu í svo fl ottum verslunum. Þetta 
skiptir allt miklu máli og ég held 
að maður hafi  kannski vanmetið 
það örlítið í upphafi  hvað góður 
árangur á þessum litla heima-
markaði, að hafa trausta fótfestu 
þar, getur skipt miklu máli.“

Mikilvægt að hitta fólk
Á síðasta ári seldi Tulipop vörur 
sínar í hátt í tuttugu verslunum í 
Bretlandi. Þær stöllur hafa feng-
ið mikið af fjölmiðlaumfjöllun þar 
í landi og í lok síðasta árs fengu 
þær viðurkenningar frá Junior 
Awards, fremstu hönnunarverð-
launum á sviði barnavara. Þá hafa 
þær ráðið sér sölufulltrúa í Lond-
on sem sér um að sinna viðskipta-
vinum þeirra þar, sýna vörur og 
taka við pöntunum.

Helga: „Þetta gengur vel. Það 
eru alltaf fleiri og fleiri búðir 
farnar að hafa samband að fyrra 
bragði við okkur og maður veit 
ekki alltaf alveg af hverju það 
stafar. Sérstaklega í lok síð-
asta árs.

Signý: „Það er alltaf 
miklu skemmtilegra 
þannig heldur en að 
við séum að hafa sam-
band með vörurnar 
okkar. Til dæmis seld-
um við til eistneskrar 
keðju fullt af vörum, 
þá hafði kona þaðan 
komið á vörusýn-
ingu þar sem við 
sýndum. Stundum 
dettur bara eitthvað 
inn þótt maður 
sé ekkert að 
reyna.

Þær segja vörusýn-

ingarnar skila miklu, þar myndi 
þær tengsl og fá tækifæri til að 
sýna vörulínurnar í sínu rétta 
umhverfi .

Helga: „Fyrst vorum við 
ekki vissar hverju þetta myndi 
skila. Veltum því fyrir okkur 
hvort þetta væri kannski svo-
lítið „gamla leiðin“ sem virkaði 
best fyrir tíma internetsins. En 
þær eru mjög mikilvægar. Flest-
ir innkaupastjórar verslana fara 
á svona sýningar að skoða. Þótt 
þeir panti kannski ekki endilega 
á sýningunni sjálfri þá myndast 
þar tengsl sem eru dýrmæt.

Signý: „Það skiptir líka máli að 
hitta fólk af holdi og blóði. Það 
gildir greinilega enn þá að það er 
dýrmætt að hitta manneskjur aug-
liti til auglitis og taka í hendurnar 
á þeim í stað þess að vera bara í 
rafrænum samskiptum.“

Vilja vera alls staðar
En hver er draumastaðan hjá Tuli-
pop?

Signý: „Markmiðið 
hjá okkur í upp-

hafi var að 
framleiða 
vörur sem 
allir væru 
ánægð-
i r  me ð ; 
mömmur 
og pabbar 
og börnin. 
Að það séu 
allir glað-
ir þegar 
heim er 
komið 
með vör-

una. Foreldrarnir eru glaðir af 
því að vörurnar eru smekklegar 
og þeir eru til í að hafa þær heima 
hjá sér. Börnin eru líka glöð. Það 
hefur sýnt sig á vörusýningun-
um að þau sogast að þessu, sem 
er gott.“

Helga: „Svo hafa fullorðnir líka 
verið að kaupa vörurnar okkar. 
Við höfum heyrt af fólki sem 
hefur sett matarstellin okkar á 
brúðkaupsgjafalistana sína. Það 
er skemmtilegt.“

Signý: „En draumastaðan er 
sífellt að breytast. Fyrir rúmu ári 
síðan var það bara að geta lifað 
af þessu á sæmilegum launum. 
Nú hefur það ræst og þá verð-
ur draumurinn annar og maður 
gleymir hinu. Svo breytist þetta 
enn aftur þegar sá rætist.

Helga: „Draumastaðan í upphafi  
var bara að búa til vörur utan um 
karaktera sem gætu náð árangri 
á heimsvísu.“

Signý: „Ætli draumurinn sé ekki 
að vera á endanum komnar með 
teiknimyndir, bíómyndir, leik-
föng, tölvuleiki og vera bara alls 
staðar.“

Markmiðið hjá 
okkur var að 

framleiða vörur sem 
allir væru ánægðir 
með, mömmur, pabb-
ar og börnin. Að það 
séu allir glaðir þegar 
heim er komið með 
vöruna.

TULIPOP-HEIMURINN  Í Tulipop búa 
krúttlegar og heillandi persónur 
eins og  sveppastrákurinn hugljúfi 
Bubble, sem ann öllu sem hrærist, 
og systir hans Gloomy, hugrakka 
og ævintýragjarna sveppastelpan 
sem hræðist ekkert.
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Eins og undirritaðir hafa áður fjallað 
um þá var lögum um tekjuskatt breytt í 
lok árs 2013 í þá veru að leiðbeiningar 
OECD um milliverðlagningu voru inn-
leiddar, en þær taka til viðskipta milli 
tengdra aðila. Umrædd lög tóku gildi 1. 
janúar 2014 en í þeim var kveðið á um 
að ráðherra skyldi gefa út reglugerð um 
nánari framkvæmd þeirra.

Beðið í ár eftir reglugerð
Á morgunverðarfundi sem Deloitte hélt 
í mars í fyrra kom fram að fjármála- og 
efnahagsráðuneytið hygðist gefa út 
þá reglugerð í júní síðastliðnum. Því 
miður tafðist sú vinna og voru drög að 
reglugerðinni birt 13. október síðast-
liðinn. Í kjölfarið fundaði ráðuneytið 
með Deloitte og fleiri aðilum auk þess 
sem milliverðlagsreglurnar voru ræddar 
á fundi efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis. Þegar þetta er skrifað hefur 
reglugerðin ekki verið gefin út.

Þrátt fyrir ágætt samráðsferli ráðu-
neytisins þá eru tafir af þessum toga 
bagalegar og skapa ákveðna réttar-
óvissu, því lögin hafa gilt um viðskipti 
tengdra aðila frá síðustu áramótum 
enda þótt inntak þeirra hafi ekki enn 
verið ákvarðað með reglugerð. Þá er 
jafnframt bagalegt að reglugerðar-
drögin feli í sér viðbótarkvaðir sem alla 
jafna má ekki finna í nágrannaríkjum 
okkar og fela þannig í sér aukna 
reglubyrði fyrir íslensk fyrirtæki.

Takmarkað svigrúm til aðlögunar
Hvað tafirnar varðar þá helgast þær 
sumpart af aðdraganda lagasetningar-
innar. Í stuttu máli var aðdragandinn 
þannig að í september 2012 skipaði 
ráðherra starfshóp til að undirbúa 

upptöku milliverðlagsreglna, gera 
tillögur að slíkum reglum og semja 
drög að frumvarpi fyrir haustið 2013. 
Starfshópurinn skilaði áfangaskýrslu 
í maí 2013, en lokaskýrsla var aldrei 
birt. Engu að síður var frumvarp um 
reglurnar lagt fyrir Alþingi 29. nóvem-
ber 2013, það samþykkt 21. desember 
og tók það gildi ellefu dögum síðar. 

Þótt áfangaskýrslan og frumvarpið 
séu ágæt lesning þá verður ekki fram 
hjá því litið að leiðbeiningar OECD eru 
um 375 blaðsíður og á grunni þeirra 
hefur OECD birt fjölda tengdra rita 
sem spanna annan eins fjölda blað-
síðna og gott betur. Til samanburðar 
þá eru áfangaskýrslan og frumvarpið 
um fimmtán blaðsíður. Dýpt vinn-
unnar var þannig verulega takmörkuð 
samanborið við viðfangsefnið og í 
löggjafarferlinu var of lítið gætt að 
svigrúmi fyrirtækja til að aðlagast 
þessu umfangsmikla regluverki.

Reglubyrði aukin að óþörfu
Efnahags- og viðskiptanefnd gaf þó 
nýverið út í nefndaráliti að fyrirtæki 
þyrftu ekki að útbúa svokallaða 
milliverðlagsskjölun fyrr en frá og 
með rekstrarárinu 2015 í stað 2014, 
sem er jákvætt út af fyrir sig í ljósi 
takmarkaðs undirbúnings. Það 
gagnast þó ekki nema að hluta þeim 
fyrirtækjum sem voru þegar byrjuð að 
undirbúa umrædda skjölun fyrir yfir-
standandi rekstrarár með tilheyrandi 
útgjöldum. 

Þá veldur það vonbrigðum að 
frumvarp sem lagt var fyrir Alþingi í 
nóvember, um breytingar á milliverð-
lagsreglunum, feli ekki í sér undan-
þágu fyrir aðila sem eingöngu eiga í 
viðskiptum við aðra innlenda aðila. 
Öll rök hníga að því að íþyngja slíkum 
aðilum ekki um of enda markmið 
leiðbeininganna fyrst og fremst að 
varna því að lögaðilar flytji skattstofna 
til annarra landa. Slík undanþága væri 
enn fremur í takt við nálgun margra 
landa og aðgerðaáætlun ríkisstjórnar-
innar um einfaldara regluverk. Auk 
þess má finna dóma á vettvangi 
Evrópudómstólsins sem rökstyðja að 
slík undanþága gæti staðist ákvæði 
EES-samningsins, þ.e. að ekki væri um 
mismunun að ræða.

Samkvæmt upplýsingum Deloitte 
þá stendur vilji þeirra sem komið 
hafa að ferlinu til þess að undan-
þiggja viðskipti á milli tengdra inn-
lendra aðila og vera kann að það 
verði niðurstaðan þegar frumvarpið 
verður afgreitt sem lög á þessu ári. Þá 
mun þessi kvöð á innlenda aðila hafa 
legið fyrir í lögum í rúmt ár og kallað 
á kostnað fyrir þá aðila sem höfðu 
byrjað að vinna samkvæmt henni, 
án þess að hún hafi nokkurn tímann 
orðið virk í raun. 

Færum ferlið til betri vegar
Það að Alþingi hafi ekki auðnast tími 
til að afgreiða áðurnefnt frumvarp fyrir 
þinghlé í desember leiðir hins vegar til 
frekari tafa. Vonandi verður tíminn þó 
nýttur til að færa milliverðlagsreglurnar 
til betri vegar. Hvernig sem fer þá 
hlýtur að vera ljóst að ferli af þessum 
toga við setningu laga og reglna er 
vart til eftirbreytni, né þá heldur að 
leggja óþarfa byrðar á fyrirtæki án 
greinargóðs rökstuðnings. 

Því er mikilvægt að draga lærdóm 
af þessari vegferð milliverðlagsreglna 
og vanda eftirleiðis betur undirbúning 
laga á sviði skattamála, gefa fyrir-
tækjum meira svigrúm til að aðlagast 
þeim og bæta frekar samráð við inn-
lenda sem erlenda hagsmunaaðila á 
öllum stigum til að draga úr líkum á 
að óþarfa reglubyrði verði leidd í lög.

„Ég þekki fyrirtækið mjög vel og 
hef eytt síðustu dögum í að fara 
yfi r þær áherslur sem ég ætla að 
koma með hingað inn,“ segir Daði 
Kristjánsson, nýráðinn fram-
kvæmdastjóri H.F. verðbréfa.  

Daði hefur starfað hjá fyrirtæk-
inu síðastliðin fi mm ár og þar af 
í tæp þrjú ár sem forstöðumaður 
markaðsviðskipta. Hann er Akur-
eyringur, ættaður úr Aðaldaln-
um og Hafnarfi rði, og stúdent frá 
Menntaskólanum á Akureyri. 

„Ég fór í iðnaðarverkfræði í 
Háskóla Íslands eftir stúdent-
inn. Síðan lauk ég einnig meist-
aragráðu í fjármálahagfræði í 
febrúar á síðasta ári en ég tók þá 
gráðu með vinnu,“ segir Daði og 
bætir við að hann hafi  unnið með 
námi frá því hann var ráðinn til 
Icebank, áður Sparisjóðabanka 
Íslands, í maí 2007.

„Ég var heppinn að komast 
þangað inn. Þetta var góður vinnu-
staður og ég fékk mikla ábyrgð 
strax frá fyrsta degi. Manni var 
hent út í djúpu laugina og þann-
ig hefur það verið í gegnum minn 
feril. Maður hefur því bara þurft 
að læra að synda,“ segir Daði og 
heldur áfram:

„Það var gríðarlega lærdóms-
ríkt að fara í gegnum hrunið og 
fá að kynnast þessari geðveiki 

Valdi vinnuna fram yfir fótboltann
Daði Kristjánsson var ráðinn framkvæmdastjóri H.F. verðbréfa rétt fyrir jól. Hann er Akureyringur og starfaði 
áður hjá Icebank. Fótbolti og golf eru aðaláhugamálin en Daði lék með Þór á Akureyri, Stjörnunni og Víkingi.  

MÁLGLAÐUR KEPPNISMAÐUR
„Daði er eldklár 
og duglegur. Hann 
er laus við allan 
hroka og er jafn-
framt auðmjúkur 
í samskiptum sem 
ég held að nýtist 

honum vel í starfi. Ég kynntist Daða 
fyrst á íþróttavöllum Akureyrar á yngri 
árum og þessi auðmýkt hans kemur 
sjálfsagt þaðan, enda áttu Þórsar-
arnir litla möguleika gegn okkur í 
KA. Mikil málgleði Daða er í fínu lagi 
enda er hann þrælskemmtilegur en 
kom hópnum þó stundum í koll í 
verkfræðináminu þegar skilafresturinn 
var að renna út og hann bara rétt 
hálfnaður með sögur dagsins.“

Baldvin Þorsteinsson,
forstjóri Jarðborana

„Það sem fyrst 
vakti athygli mína 
varðandi Daða, 
þegar ég byrjaði 
hjá H.F. verðbréfum 
fyrir tæpu tveimur 
og hálfu ári, var 

hversu agaður og iðinn hann er í 
vinnunni en á sama tíma mjög léttur. 
Hann hefur mikinn metnað og leggur 
sig ávallt allan fram. Innan fyrirtækis-
ins er mikil ánægja með að hann sé 
að taka við sem framkvæmdastjóri og 
starfsmenn standa þétt við bakið á 
honum. Keppnisskap hans úr fótbolt-
anum, leikgleðin og skilningur hans 
á liðsheild á án efa eftir að nýtast 
honum vel í nýja starfinu.“

Íris Arna Jóhannsdóttir,
lögfræðingur H.F. verðbréfa. AKUREYRINGUR  Daði Kristjánsson er iðnaðarverkfræðingur með meistaragráðu í fjármála-

hagfræði.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

sem var árið 2007. Þetta voru mín 
fyrstu kynni af markaðinum, mjög 
óheilbrigt allt saman, en mikil 
reynsla.“

Daði er mikill áhugamaður um 
knattspyrnu en hann lék sjálfur 
í efstu deild með íþróttafélaginu 
Þór á Akureyri. Hann lék einnig 
með Stjörnunni í Garðabæ og Vík-
ingi en lagði skóna á hilluna svo 
hann gæti einbeitt sér að starfs-
framanum. 

„Ég er þó alltaf að leika mér 
eitthvað í fótbolta og svo er ég 
mikill stuðningsmaður Totten-
ham,“ segir Daði og útskýrir að 

hann sé bæði Þórsari og Stjörnu-
maður.

„Ég hef búið í Garðabænum frá 
2008 og spilaði með báðum liðum. 
Svo hef ég líka verið mikið í golf-
inu síðustu ár og svo er maður 
einnig orðinn mikill fjármála-
nörd. Ég held að maður komist 
ekki áfram í þessum bransa nema 
hafa virkilega gaman af því sem 
maður er að gera og hafa  brenn-
andi áhuga á starfi nu. Það er bull-
andi samkeppni í þessum bransa 
og þá þarf maður að vera vakinn 
og sofi nn yfi r þessu og það gerist 
ekki ef áhuginn er ekki til staðar.“

Vöndum betur til lagasetningar

Símon Þór Jónsson, 
meðeigandi á skatta- og 
lögfræðisviði Deloitte 

Skoðun
Haraldur I. Birgisson,
 verkefnastjóri á skatta- 
og lögfræðisviði Deloitte

Öll rök hníga 
að því að 

íþyngja slíkum 
aðilum ekki um of 
enda markmið leið-
beininganna fyrst 
og fremst að varna 
því að lögaðilar flytji 
skattstofna til ann-
arra landa. 

Logos lögmannsþjónusta, ein 
stærsta lögmannsstofa landsins, 
hefur bætt við sig fjórum nýjum 
starfsmönnum. Þar á meðal hefur 
verið ráðinn nýr skrifstofustjóri 
og forstöðumaður fjárhagsdeildar.

Hildur Ragna Kristjánsdóttir 
hefur verið ráðin skrifstofustjóri. 
Hildur er viðskiptafræðingur frá 
Háskóla Íslands, með M.Sc.-gráðu 
í stjórnun frá BI-háskólanum í 
Ósló. Hildur er einnig útskrifuð 
sem markþjálfi  frá fyrirtækinu 
Evolvia. Helstu verkefni skrif-
stofustjóra felast í umsjón með 
rekstrarsviðum félagsins. Hildur 
hefur margra ára starfsreynslu 
frá Nýherja og Eimskipum og 
hefur undanfarin ár starfað sem 
framkvæmdastjóri Heilsuborgar.

Sigrún Jónsdóttir hefur verið 
ráðin forstöðumaður fjárhags-
deildar. Sigrún er viðskiptafræð-
ingur frá Háskóla Íslands og hefur 
starfað sem verkefnastjóri hjá 
Deloitte síðustu þrettán ár. Hjá 
Deloitte sinnti Sigrún endurskoð-

un og uppgjöri stórra og smárra 
fyrirtækja, stýrði ýmsum starfs-
mannatengdum málum á endur-
skoðunarsviði ásamt umsjón með 
úttektum og gæðamálum. Sig-
rún mun bera ábyrgð á fjárreið-
um félagsins og rekstri fjárhags-
deildar.

Þá voru einnig ráðnir tveir full-
trúar til að sinna lögfræðilegum 
verkefnum. Það eru þeir Freyr 
Snæbjörnsson og Kristófer Jónas-
son.

Freyr útskrifaðist með MA-
gráðu í lögfræði frá Háskóla 
Íslands í janúar 2014. Hann hóf 
störf hjá LOGOS lögmannsþjón-
ustu eftir útskrift en hafði áður 
starfað hjá fyrirtækinu sem laga-
nemi samhliða námi frá árinu 
2013.

Kristófer útskrifaðist með MA-
gráðu í lögfræði frá Háskólanum 
í Reykjavík vorið 2014 en hann 
starfaði áður sem laganemi hjá 
LOGOS lögmannsþjónustu sam-
hliða námi frá árinu 2012.  - fb j

Logos ræður skrifstofustjóra og forstöðumann fjárhagsdeildar:

Nýir starfsmenn hjá 
Logos lögmannsstofu

HILDUR RAGNA KRISTJÁNSDÓTTIR SIGRÚN JÓNSDÓTTIR
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Sérfræðingar þér við hlið



 | 10  7. janúar 2015 | miðvikudagur

Allar þjóðir eiga gríðarlega mikið 
undir nýsköpun. Í henni felst aukin 
framleiðni bæði vinnuafls og fjár-
magns. Aukin framleiðni er undirstaða 
sjálfbærrar hagvaxtarþróunar, þar sem 
vöxtur getur orðið meiri og stöðugri 
en ella. Það er eftirsóknarvert fyrir allar 
þjóðir að skapa slíkt umhverfi. Fyrir 
okkur á Íslandi er þetta í raun enn 
mikilvægara, enda er hagkerfið lítið og 
áskorunin að ná stærðarhagkvæmni 
því meiri en víðast annars staðar. Við-
skiptaumhverfi á Íslandi þarf að ýta 
undir frumkvöðlastarf og nýsköpun. 
Margt hefur áunnist en það bíða okkar 
líka áskoranir á nýju ári.

Stjórnvöld hvetja til nýsköpunar
Það er fagnaðarefni að stjórnvöld hafa 
stigið nokkur markviss skref á sviði 
nýsköpunar og frumkvöðlastarfs í sam-
starfi við atvinnulífið. Má þar nefna 
stefnu og aðgerðaáætlun Vísinda- og 
tækniráðs til ársins 2016 þar sem til 
stendur að stórefla Tækniþróunar-
sjóð og aðra samkeppnissjóði á sviði 
rannsókna og nýsköpunar. Einnig er 
jákvætt að stjórnvöld ákváðu að halda 
áfram á þeirri vegferð að veita fyrir-
tækjum skattaafslátt vegna útgjalda til 
rannsókna og þróunar. Þá hefur orðið 
vitundarvakning á mikilvægi raun-
greina- og tæknimenntunar sem þegar 
hefur skilað árangri í auknum fjölda og 
gæðum útskrifaðra nemenda í þeim 
greinum. 

„Gjaldeyrisheft“ nýsköpun
Eitt af einkennum nýsköpunarstarfsemi 
er að hún kallar fram nokkuð grimma 
samkeppni milli þjóða um fjármagn 
og frumkvöðla. Ýmsar þjóðir hafa mjög 
skýra stefnu í þessum efnum og vinna 
markvisst að því að laða til sín fyrirtæki 
sem hafa burði til að vaxa hratt. Að 
mati okkar hjá SI er of lítið talað um 
íslenskan veruleika í þessu samhengi. 
Við höfum búið við gjaldeyrishöft svo 
árum skiptir. Einn angi þeirra er að 
skilvirkni hefðbundins flæðis gjald-
eyris tapast. Stóru fyrirtækin okkar fá 
vissulega undanþágur frá höftunum 
hvað varðar þeirra daglegu störf, en 
eftir stendur að eðlilegar peningatil-
færslur svo sem við arðgreiðslur, kaup 
og sölu hlutabréfa og ýmsar fjármögn-
unarfærslur eru fastar í viðjum óskil-
virks kerfis sem eykur óvissu og dregur 
úr samkeppnishæfni á alþjóðlegum 
markaði. Höftin bitna því harkalega á 
þeim fyrirtækjum sem þurfa að vaxa 
og hafa burði til að stækka út í heim. 
Hjá íslenskum frumkvöðlum kemur 
æ oftar upp sú spurning hvort það 
sé rétt ákvörðun að stofna fyrirtæki 
á Íslandi. Til mikils er að vinna að 
frumkvöðlarnir sjái sér hag í að byggja 
upp fyrirtæki sín hér en ekki annars 
staðar, enda værum við þá að missa úr 
landi öll þau verðmæti og reynslu sem 
verður til með nýju fyrirtæki. Það er líka 
afleitt að sum fyrirtæki kjósa að færa 
starfsemi til útlanda vegna haftanna. 
Niðurstaðan er því miður sú að skuggi 
gjaldeyrishafta leggst yfir íslenskt 
nýsköpunarumhverfi. Það er erfitt að 
selja erlendum fjárfestum bjart og 
gott umhverfi þegar svo er. Vaxtafyrir-
tækin ættu því að vera stjórnvöldum 
efst í huga þegar afnám gjaldeyrishafta 
verður útfært. 

Atvinnulífið styður við nýsköpun
Við hjá SI höfum í samstarfi við iðnað-
ar- og viðskiptaráðuneyti og fleiri ráðu-
neyti staðið að Hátækni- og sprotavett-
vangi. Markmiðið er að skapa hér 
samkeppnishæft umhverfi til nýsköp-
unar og framleiðniaukningar. Eitt af því 
sem horft er til er aukið einkafjármagn 
til nýsköpunar. Það er enn þá vöntun 
á fjármagni til áhættufjárfestinga og 
sem hlutfall af landsframleiðslu er fjár-
festingin töluvert lægri en í löndunum 
sem við berum okkur saman við. Við 
höfum séð lífeyrissjóðina stíga jákvæð 
skref í þessa átt og þeir virðast tilbúnir 
til að láta meira að sér kveða. Það er 
mjög mikilvægt.

Tækifærin á nýju ári
Það er verk að vinna á nýju ári. Það er 
forgangsatriði að áætlun um afnám 
hafta tryggi að Ísland sé ákjósan-
legur og varanlegur áfangastaður fyrir 
nýsköpunarstarfsemi. Miklar væntingar 
eru bundnar við fyrirheit ríkisstjórnar-
innar um að innleiða skattalega hvata 
til hlutafjárkaupa í nýsköpunar- og 
vaxtarfyrirtækjum og að efla markað 
fyrir viðskipti með slík bréf. Svo má 
ekki gleyma því að nýsköpun er og 
þarf að vera í öllum greinum. Þannig 
aukum við framleiðni – sem er stóra 
verkefnið.

Ekki má 
gleyma því 

að nýsköpun er og 
þarf að vera í öllum 
greinum.

Á síðasta ári lagði fjármálaráð-
herra, Bjarni Benediktsson, fram 
frumvarp á Alþingi til breytinga á 
lögum um fjármálafyrirtæki. Tölu-
verðar umræður urðu um einn 

þátt þessa frumvarps er laut að 
kaupaukakerfi fjármálafyrir-
tækja eða bónuskerfi. Til stóð 
að slaka örlítið á einum ströng-
ustu takmörkunum á kaupauk-
um sem þekkjast í hinum vest-
ræna heimi og færa gildandi 
reglur nær viðmiðum Evr-

ópusambandsins. Annál-
aðir álitsgjafar risu þá 
upp á afturlappirnar, 
mótmæltu hugmynd-
um þessum harðlega 
og dylgjuðu jafnvel um 
að annarlegar hvatir 
lægju að baki tillögu 
ráðherra.

Málefnalega umræðu skortir
Eftir hrun hefur lítið farið fyrir 
málefnalegri umræðu um kaup-
aukakerfi eða íhlutun löggjafans í 
tilhögun þessara kerfa. Þess í stað 
hafa fjölmiðlar og álitsgjafar barist 
gegn því að starfsmenn einkafyrir-
tækja, sem auka verðmæti hlutað-
eigandi fyrirtækja, fái sanngjarna 
hlutdeild í þeirri aukningu. Kross-
ferð þeirra sem svo tala er óskiljan-
leg.

Afskipti löggjafa slæm
Það er bæði óskynsamlegt og óeðli-
legt að löggjafinn hlutist til um 
ráðningarkjör einkafyrirtækja. 
Markmið kaupaukakerfa er að 
skapa hvata fyrir starfsmenn til að 
auka verðmætasköpun fyrirtækis. 
Hvort þetta takist veltur auðvitað 
að meginstefnu til á því hvernig 

tekst til með hönnun slíks kerfis og 
hún á að sjálfsögðu að vera á ábyrgð 
hlutaðeigandi fyrirtækja. Fyrirtæk-
in eru best til þess fallin að meta 
hvernig beri að haga kerfinu þannig 
að ákjósanlegu markmiði verði náð. 
Staðlað kerfi fyrir alla, hannað af 
löggjafanum, mun missa marks.

Hver á að njóta aukins ábata?
Það skýtur skökku við að hinir 
sömu spámenn og gagnrýna kaup-
aukakerfi, brynna einnig músum 
vegna hækkandi launa hjá fjár-
málafyrirtækjum. Hækkandi laun 
eru þó líklegast afleiðing hinna 
ströngu reglna um kaupaukakerfi. 
Svo virðist sem þessum aðilum 
þætti raunar farsælast að starfs-
menn fjármálafyrirtækja hefðu 
lág laun og engar væntingar um 
kaupauka. Eðlilegt er að álykta 

að þeir vilji þá að hluthafar fái 
alla verðmætasköpun hlutaðeig-
andi fyrirtækja, þar sem aukin 
verðmætasköpun má hvorki fara 
í hærri laun né kaupauka starfs-
manna. Miðað við orðræðuna verð-
ur þeirrar skoðunar þó varla vart. 
Orðræða álitsgjafanna virðist því 
miður sú að enginn skuli fá hin 
auknu verðmæti sem verða til við 
betri rekstur – þá verða álitsgjaf-
arnir fyrst sáttir.

Því miður fékk tillaga fjármála-
ráðherra ekki þinglega meðferð á 
liðnu ári. Tilefni er því til að skora 
á ráðherra að taka fyrri tillögu til 
endurskoðunar og mæla fyrir auk-
inni tilslökun takmarkana á kaup-
aukagreiðslum, þannig að auka 
megi frelsi einkafyrirtækja til 
ábata fyrir fyrirtækin, starfsmenn 
þeirra og samfélagið í heild.

Til varnar kaupaukakerfi
Hin hliðin
Heiðrún Lind 
Marteinsdóttir 
héraðsdóms-
lögmaður á LEX 

S
egja má að stjórnmálaumræðan hafi  byrjað 
með hvelli strax á fjórða degi ársins þegar 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sagði í þætt-
inum Sprengisandi á Bylgjunni að búast 
mætti við tillögu um Evrópusambandið á yfi r-
standandi þingi. Viðbrögðin létu ekki á sér 

standa. Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi utanrík-
isráðherra, gagnrýndi Sigmund í gær. Það gerði Vil-

hjálmur Bjarnason, þingmaður Sjálf-
stæðisfl okksins, líka. Í kvöldfréttum 
Stöðvar 2 sagðist hann ekki geta 
stutt slíka tillögu í utanríkismála-
nefnd.

Eftir að Samfylkingin og VG 
ákváðu að hefja aðildarviðræður við 
Evrópusambandið á síðasta kjör-
tímabili, þvert gegn stefnu VG, var 
ákveðið skömmu fyrir kosningar að 
gera hlé á aðildarviðræðum. Vænt-
anlega vegna þess að málið þætti 
ekki til þess fallið að afl a VG vin-
sælda í kosningunum 2013. Og þar 
er staða málsins óbreytt um það bil 
tveimur árum seinna.

Það ætti svo sem ekki að koma 
neinum á óvart ef Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra tæki 
ákvörðun um að leggja fram til-
lögu um að hætta formlega aðildar-
viðræðum. Slík tillaga er beinlín-
is boðuð í þingmálaskrá sem gerð 
var opinber í haust. Eftir stendur 
spurningin hvort slík tillaga yrði 
skynsamleg. Gríðar legur tími fór í 
umræður um málið þegar utanríkis-

ráðherra lagði fram sambærilega tillögu fyrir ári. 
Orðræða og háttalag á þinginu varð með þeim hætti 

að enginn þingmaður getur verið stoltur af og þingmál-
ið ekki afgreitt. 

Eftir stóð að ýmis mál, sem lögð voru fram í þinginu, 
voru enn eftir óafgreidd við þinglok.

Ég velti því fyrir mér hvort ekki yrði skynsamlegra 
að halda stöðu mála varðandi ESB óbreyttri fram að 
næstu kosningum. Þá væri vel við hæfi  að frambjóð-
endur mótuðu sér skýra stefnu um aðild að Evrópusam-
bandinu, sem gæti orðið grundvöllur að afstöðu kjós-
enda til þeirra í kosningunum. Ég leyfi  mér að fullyrða 
að sú stefna hafi  verið mjög óskýr fyrir síðustu kosn-
ingar. Og hugsanlega myndi þá koma til nýs framboðs 
hægrimanna sem krefjast aðildar.

Núna í næstu framtíð eru hins vegar brýnni málefni 
fyrir ríkis stjórnina og Alþingi að leita úrlausnar á en 
Evrópusambandsmál. 

Þar nefni ég fyrst og fremst kjaraviðræður, úrlausn á 
málum sem tengjast fjármagnshöftum og mótun fram-
tíðarstefnu í peningamálum. 

Þá þarf Alþingi einnig að afgreiða önnur brýn mál 
eins og frumvarp félagsmálaráðherra um framtíðar-
skipan húsnæðismálalána, frumvarp fjármálaráðherra 
um opinber fjármál og frumvarp til að rýmka fjárfest-
ingaheimildir lífeyrissjóða. 

En tvö síðarnefndu þingmálin voru lögð fram á síð-
asta þingi án þess að þau yrðu afgreidd.

Vel hægt að bíða með að slíta viðræðum við ESB:

Mikilvæg mál yrðu 
sett í biðstöðu

Núna í næstu 
framtíð eru hins 
vegar brýnni 
málefni fyrir 
ríkisstjórnina og 
Alþingi að leita 
úrlausnar á en 
Evrópusam-
bandsmál.

Markaðshornið
Jón Hákon Halldórsson 
jonhakon@frettabladid.is

Nýsköpun á nýju ári
Skoðun
Almar Guðmundsson
framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins

Svolítil hækkun á mörkuðum eft ir fall út af olíuáhyggjum

KAUPHÖLLIN  Miðlarar á gólfinu í Kauphöllinni í New York í Bandaríkjunum vörpuðu öndinni léttar í gær eftir að hlutabréf hækk-
uðu örlítið í verði. Daginn áður höfðu þau hrapað í verði, vegna mikils ótta um áframhaldandi lækkun olíuverðs.   FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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Jákvæð teikn eru á lofti á íslensk-
um hlutabréfamarkaði. Til að 
mynda hefur úrvalsvísitala kaup-
hallarinnar hækkað um rúm-
lega 4% frá áramótum. Haft var 
eftir Daða Kristjánssyni, fram-
kvæmdastjóra H.F. verðbréfa, 
að fjárfestar trúi því að markað-
urinn eigi talsvert inni. Ýmsar 
ástæður séu þar að baki, þar á 
meðal lækkandi heimsmarkaðs-
verð á olíu.

ÁRIÐ 2014 fór verð á olíu hæst í 
107 dollara í lok júní áður en við 
tók nánast óslitið lækkunarferli 
sem enn sér ekki fyrir endann á. 
Í dag kostar tunnan 53 dollara og 
hefur því lækkað um 50% á síð-
ustu sex mánuðum. 

HAGUR FYRIRTÆKJA, þar sem 
olía er stór hluti kostnaðar, hefur 
vænkast umtalsvert. Á þessum 
sex mánuðum hefur virði bréfa 
í Icelandair hækkað um 30% og 
HB Granda um 24%. Úti í heimi 
hafa bréf lággjaldaflugfélag-
anna Easyjet og RyanAir hækkað 
um 27% og 45% og FedEx hefur 
hækkað um 12%, svo dæmi séu 
nefnd.

AÐ SAMA SKAPI hefur rekst-
ur fyrirtækja, sem annaðhvort 
vinna og/eða selja olíu, þyngst. 
Exxon, eitt stærsta fyrirtæki 
heims, hefur tapað 12% af mark-
aðsvirði sínu. 

ÞAÐ SKÝTUR ÞVÍ ansi skökku við 
að sjá verðþróun hlutabréfa í N1, 
en bréfin hafa hækkað um 43% 
yfir sama tímabil. Í heilbrigðu 
samkeppnisumhverfi á elds-
neytismarkaði ætti verðþróun á 
olíu að skila sér að miklu leyti 
í breyttu verðlagi til neytenda. 
Það myndi hafa þau áhrif að jafn-
vel þótt innkaupsverð olíu lækki, 
myndi lækkun á útsöluverði elds-
neytis, að öðru óbreyttu, valda 
rýrnun á framlegð og hagnaði. 

ÞAÐ VIRÐIST ÞÓ EKKI vera raun-
in. Ástæðan er mögulega sú að 
verðbreytingar á eldsneyti til 
íslenskra neytenda fylgja ekki 
heimsmarkaðsverði á olíu að öllu 
leyti. Auðvitað hafa gjöld, tollar 
og skattar þar áhrif, en einnig 
virðist verðlækkun á heimsmark-
aðsverði á olíu skila sér hægar og 
síður inn í verðlag á eldsneyti til 
íslenskra neytenda en þegar um 
verðhækkanir er að ræða. Verð-
breytingarnar eru ósamhverfar. Í 
þessu samhengi má benda á að á 
meðan olíuverð hefur lækkað um 
50% hefur útsöluverð eldsneytis 
lækkað úr um það bil 250 krónum 
í 201, eða um tæp 20% – og er 
þar með talin lækkun efra þreps 
virðis aukaskatts úr 25,5% í 24%.

REKSTUR OLÍUFÉLAGANNA á 
Íslandi gæti því vænkast umtals-
vert ef olíuverð helst jafn lágt 
og það er nú. Fjárfestar virðast 
að minnsta kosti vera á þeirri 
skoðun.

Ósamhverfar verð-
breytingar olíu

4.1.2015 „Sama hvaða leið verður farin þá 
verður hún allavega til þess hönnuð, að tryggja 
að ekki meira fjárhagslegt tjón lendi á almenn-
ingi. Þvert á móti að þetta lokauppgjör á 
bankahruninu verði til þess fallið að ná til baka 
einhverjum af þeim skaða sem orðið 
hefur.“ 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
forsætisráðherra, þegar hann var spurður í 

útvarpsþættinum Sprengisandi hvaða aðgerðum 
verði beitt til þess að afnema gjaldeyrishöftin.

Bensínverð lækkar áfram
Atlantsolía lækkaði í gær verð á bensíni og 
dísil um tvær krónur og hefur bensínverð 
því lækkað um 52 krónur frá því um miðjan 
júní 2014. Bensínlítrinn kostaði 251,6 
krónur hjá Atlantsolíu þann 16. júní síðast-
liðinn en kostar nú 199,6 krónur.  „Bensínið 
væri komið niður í 187 krónur á lítrann 
hefði dollarinn ekki styrkst svona gagnvart 
krónunni og öðrum gjaldmiðlum,“ segir 
Hugi Hreiðarsson, markaðsstjóri Atlantsolíu.

199,6 KR. LÍTRINN 159 ÞÚSUND FARÞEGAR
Farþegar Icelandair hafa aldrei verið fleiri
Icelandair flutti 159 þúsund farþega í millilandaflugi í desember sem 
er þrettán prósenta aukning miðað við sama tíma í fyrra. Farþegar 
fyrirtækisins á árinu 2014 voru alls 2,6 milljónir, fjölgaði um fimmtán 
prósent milli ára, og hafa aldrei verið fleiri en á árinu 2014.  

Sætanýtingin í desember var 78,6 prósent samanborið við 
76,1 prósent á sama tíma 2013. „Farþegar í innanlandsflugi og 
Grænlandsflugi voru rúmlega 18 þúsund í desember og fækk-
aði um átta prósent á milli ára. Framboð félagsins var dregið 
saman um níu prósent samanborið við desember 2013,“ segir 
í tilkynningu fyrirtækisins. 


