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1. Inngangur
Samtök sparifjáreigenda óskuðu eftir því vorið 2017 að Talnakönnun tæki að sér úttekt á
kaupaukum í fyrirtækjum á Íslandi, einkum fyrirtækjum sem skráð eru í Kauphöllinni,
fjármálafyrirtækja og nokkurra fyrirtækja í eigu ríkisins. Vinna við verkið hófst haustið 2017,
en ákveðið var að bæta við upplýsingum sem byggðu á ársreikningum fyrir árið 2017 og lauk
verkinu því í apríl 2018.
Í skýrslunni er farið stuttlega yfir sögu og kenningar um kaupauka almennt, bæði hér á landi
og erlendis, reglur og umfjöllun fræðimanna. Í kjölfar hrunsins hafa fræðimenn, bæði á
Íslandi og erlendis, fjallað um áhrif kaupaukakerfa á áhættusækni og afkomu fyrirtækja
almennt. Óhætt er að segja að segja að kenningar um kaupaukakerfi séu í stöðugri þróun og
breytist eftir því sem meiri reynsla kemur á notkun kaupauka.
Fyrir hrun voru kaupaukar áberandi í íslenskum fjármálafyrirtækjum og því þótti rétt að fjalla
ítarlega um þau kerfi sem þá voru í gangi.
Farið er yfir stöðu kaupauka í löggjöf, bæði á Íslandi og öðrum löndum.
Sérstaklega var kannað hvort kaupaukakerfi væri í 20 fyrirtækjum, það er öllum fyrirtækjum
sem skráð eru á aðallista í Kauphöll Íslands og fjórum bönkum, bæði með könnun á
ársreikningum og fyrirspurnum til fyrirtækjanna. Alls bárust svör frá 19 þeirra. Auk þess
birtast hér upplýsingar um laun forstjóra og stjórnarformanna nokkurra stórra ríkisfyrirtækja
árið 2015-17.
Rannsóknarnefnd Alþingis sagði í skýrslu sinni eftir bankahrunið: „Það er eðlilegt og æskilegt
að upplýsingar um hvatakerfi og laun forstjóra skráðra hlutafélaga séu uppi á borðum, enda er
það stór þáttur í stjórnarháttum fyrirtækisins og hefur spágildi um frammistöðu þess sem og
rekstrarhæfi.“ Þessi ummæli sýna vel hversu mikilvægt er að umræða um kaupauka sé virk og
að upplýsingar um þá séu opinberar.
Arnór Ingi Finnbjörnsson, Jón Benediktsson og Steinunn Benediktsdóttir undirbjuggu og
skipulögðu verkið og Jón safnaði upplýsingum hjá fyrirtækjum. Benedikt Jóhannesson
skrifaði stærstan hluta af greinargerðinni.
Reykjavík, 17.4.2018

Steinunn Benediktsdóttir
framkvæmdastjóri Talnakönnunar
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2. Umfjö llun fræðimanna um kaupauka
Kenningar um kaupauka hafa þróast eins og fleira í viðskiptafræðum. Rétt er að rifja upp að á
árunum frá 1965 fram yfir 1980 var deyfð yfir hlutabréfamörkuðum víða um heim. Það
breyttist eftir að Ronald Reagan tók við sem forseti Bandaríkjanna. Eftir það má segja að
markaðurinn í Bandaríkjunum hafi vaxið nær stöðugt fram á þennan dag, með tveimur
undantekningum. Í kringum aldamótin sprakk tækniblaðran (stundum kennd við .com) og á
árunum 2008-9 komu fram áhrif hrunsins.
Þegar kaupaukakerfi eru notuð er afar mikilvægt að þeir sem kaupaukanna njóta hafi bein
áhrif á þá þætti sem notaðir eru til viðmiðunar. Á þetta hefur stundum skort eins og komið er
inn á í umfjöllun hér á eftir.

2.1 Árið 1990: Bæta þarf í kaupauka
Árið 1990 birtist grein í Harvard Business Review eftir tvo virta fræðimenn, Jensen og
Murphy, um að algerlega ástæðulaust væri að fetta fingur út í há laun forstjóra. Þeir væru í
fyrsta lagi ekkert sérstaklega hátt launaðir og í öðru lagi væri vandinn ekki hve há laun menn
hefðu heldur á hverju þau byggðust1. Vissulega hefðu laun hækkað síðastliðin 15 ár, en þrátt
fyrir það væru laun forstjóra jafnvel minni en þau voru fimmtíu árum fyrr, á árunum 1934-38,
fyrir seinni heimsstyrjöldina en strax upp úr heimskreppunni miklu.
Jensen og Murphy komust að þeirri niðurstöðu að eðlilegt væri að laun væru miklu
árangurstengdari en verið hefði. Grunnlaun ættu að vera tiltölulega lág og kaupaukar háir.
Höfundar reiknuðu fylgni milli launa og hækkunar á verði hlutabréfa og fengu út að laun
hækkuðu aðeins um 2,60 dali fyrir hverja 1.000 dali sem hlutabréf hækkuðu í verði. Það væri
allt of lítil tenging.
Forstjórar ættu að fá umbun í samræmi við verðmæti fyrirtækjanna og mikilvægt væri að þeir
ættu umtalsverðan hlut í fyrirtækjunum sem þeir stýrðu, en almennt færu hlutir forstjóra í
skráðum fyrirtækjum hlutfallslega minnkandi sem væri afleit þróun.
Tvenns konar bónusar skipti mestu máli þegar meta ætti frammistöðu forstjóra: Tenging við
hlutabréfaverð og tenging við afkomu. Þetta telja þeir mjög skynsamlegt en viðurkenna þó að
ofurlaun forstjóra geti valdið fyrirtækjum vandræðum vegna neikvæðs umtals. Stundum hafi
fyrirtæki beinlínis neyðst til þess að lækka bónusaviðmið vegna viðbragða „virkra hluthafa og
verkalýðsleiðtoga“. Höfundar spyrja: „Hve oft kvarta þessir aðilar yfir því að laun forstjóra
séu of lág? Ekki mjög oft – og það er einmitt vandinn. Flestir þeirra sem gagnrýna
forstjóralaun vilja að fyrirtæki bæði tengi laun við árangur, en takmarki þau líka við einhverja
handahófskennda fjárhæð og eða einhverja óljósa tilfinningu fyrir því hvað er sanngjarnt.“
Slíkur hugsunarháttur geti eyðilagt bónuskerfið.
1

Michael C. Jensen, Kevin J. Murphy: CEO Incentives—It’s Not How Much You Pay, But How, Harvard
Business Review maí-júní 1990
https://hbr.org/1990/05/ceo-incentives-its-not-how-much-you-pay-but-how
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Í greininni kemur fram að neikvætt umtal um laun geti valdið erfiðleikum og því vilji sumir
forstjórar frekar stýra óskráðum fyrirtækjum sem á þeim tíma þurftu ekki að birta laun
forstjóra í ársreikningum. Þetta er svipuð umræða og menn þekkja á Íslandi þar sem sumir
amast við gagnsæi launa vegna umtals sem slíkt valdi. [Sjá ummæli bankastjóra
Landsbankans á bls. 22].
Meginniðurstaða þeirra Jensens og Murphys er að:


Það sé gott þegar mikilvægt fyrirtæki laði að sér hæfileikaríkasta fólkið.



Fólk meti störf að minnsta kosti að út frá því hve vel sé greitt fyrir þau á starfsævinni.



Fólk vilji vinna sér inn meiri laun en minni og hæfileikaríkt og sjálfsöruggt fólk vilji
að umbun tengist árangri.



Hæfileikaríkir starfmenn leita til fyrirtækja sem greiða best laun.

Höfundar spyrja: „Hver getur verið ósammála þessu?“ Svo rekja þeir hvernig sífellt fleiri
viðskiptafræðingar frá Harvard leiti í fjármálafyrirtæki eða ráðgjöf. Það er fróðlegt að í töflu
með greininni sýna höfundar að hæstu launin árið 1988 voru greidd af Drexel, Burnham og
Lambert, fyrirtæki sem fór á hausinn vegna markaðsmisnotkunar og innherjaviðskipta sem
rakin eru í bókinni Den of Thieves2.
Í lok greinarinnar kemur fram að peningar séu ekki allt. Völd, virðing og sýnileiki skipti suma
máli. En ekkert jafnist samt á við peninga í vasann til þess að örva forstjóra til dáða fyrir
hluthafa. Höfundar vara þó við þeirri hegðun sem oft sjáist að forstjórar nýti sér kauprétt að
hlutabréfum á lági gengi til þess eins að selja þau umsvifalaust. Forstjórum sé að vísu
vorkunn, því að sífellt glymji í eyrum þeirra viðvörun um að hafa ekki öll eggin í sömu körfu,
en þetta veiki óneitanlega fyrirtækin, sem eigi að letja stjórnendur þess að selja sín hlutabréf.
Þetta er fróðlegt fyrir Íslendinga sem kynntust því einmitt í aðdraganda hrunsins að
yfirmönnum í bönkum var bannað að selja sín hlutabréf til þess að ekki skapaðist órói á
markaði.

2.2 2007-2010: Úr hetjum í skúrka
Þessi viðhorf styrktust fram til ársins 2007 eins og Íslendingar sáu vel á launakerfum
bankamanna og stjórnenda fleiri fyrirtækja. Við hrunið breyttust viðhorfin mikið. Á Davos
ráðstefnunni árið 2010 rakti einn fyrirlesarinn, Herminia Ibarra3, hagfræðingur við London
Business School, hvernig forstjórarnir hefðu breyst úr ofurhetjum á fyrri ráðstefnum í skúrka
á einu ári. Þeir sem áður voru þjóðhetjur væru nú hæddir. Þetta minnir á það þegar
Fréttablaðið efndi til samkeppni um það í árslok 2007 hvaða íslenskur auðmaður lifði
öfundsverðasta munaðarlífinu?.4

2

Stewart, James (1992). Den of Thieves. New York: Simon & Schuster.
Herminia Ibarra: Davos 2010: Aligning CEO Incentives and Expectations, erindi 27. jan 2010
https://hbr.org/2010/01/davos-2010-aligning-ceo-incent
4
Fréttablaðið, 18. ágúst 2007, bls. 1 og 36.
3
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Mynd 1 af þróun hlutabréfamarkaðar í Bandaríkjunum undanfarin 100 ár hér á eftir vekur upp
þá hugsun hvort rétt sé að verðlauna einstaka forstjóra vegna hækkunar á hlutabréfaverði,
þegar allur markaðurinn er á uppleið. Um þetta var fjallað í Vísbendingu vorið 20085:
„Framan á fyrsta tölublaði Frjálsrar verslunar í ár er texti sem olli höfundi þessa
pistils heilabrotum: „Upp stigann. En niður með lyftunni.“ Skýringuna er að finna í
leiðara blaðsins: „Á ráðstefnu nýlega lýsti þekktur fjárfestir hlutabréfamarkaðinum
þannig að fjárfestar hefðu klöngrast upp stigann upp á efstu hæð í tólf hæða
fjölbýlishúsi á síðustu fimm árum, baðað þar út höndum af ánægju um tíma í sumar,
en tekið svo lyftuna hratt niður. Þetta var vel orðað og salurinn hló.“
Því verður ekki á móti mælt að þetta er smellin samlíking, en kannski lýsir hún því
sem gerst hefur ekkert mjög vel. Á undanförnum árum auðguðust margir mikið vegna
hækkunar á hlutabréfaverði og markaðurinn fylltist aðdáun á snjöllum fjárfestum sem
breyttu öllu sem þeir snertu í gull. En ekki er allt sem sýnist. Vegna þess að aðgengi að
lánsfé var gott jókst eftirspurn mikið. Hlutabréfaverð rauk upp. Jafnframt var hægt að
halda verðinu uppi með því að kaupa öll hlutabréf sem voru á markaði. Verð réðst því
ekki af undirliggjandi rekstri heldur eftirspurn. Ferð fjárfesta upp var því alls ekki eins
og príl upp stiga. Miklu frekar mætti líkja ferðinni við að menn hefðu komið sér fyrir í
rúllustiga sem fer upp á milli hæða. Allir í stiganum færast í sömu átt. Yfirleitt fer
stiginn svo hratt að jafnvel þeir sem ganga aftur á bak mjakast upp á við. Í slíku
ástandi þarf ekki sérstaka snilli við fjárfestingar. Grjót verður eins og gull.
Mynd 1:Hlutabréfamarkaður í Bandaríkjunum 1918-2018 (Dow Jones vísitalan)

Verðbólguleiðrétt. Lógaritmískur kvarði6.

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=277545&pageId=3971027&lang=is&q=besti%20au%F0ma%F0ur%20
%CDslands
5
Benedikt Jóhannesson: Upp rúllustigann, Vísbending, 14. tbl. 26. árg. 18.4.2008.
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=331540&pageId=5189962&lang=is&q=Upp%20r%FAllustigann
6
Heimild: http://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart
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Vissulega má segja að menn hafi baðað út höndum af ánægju þegar toppnum var náð.
Það er reyndar veikt til orða tekið. Nær væri að orða það svo að menn hefðu dregið
fram kampavínskassa og baðað sig svo í kavíar. Þegar menn leituðu að stiganum upp á
næstu hæð gáðu þeir ekki að sér í vímunni, villtust út á svalir og duttu fram af
brúninni. Við tók frjálst fall og hörð lending. Til þess að sanngirni sé gætt verður að
taka fram að í slíku ástandi stýra menn sér enn síður en í rúllustiganum. Það er ekkert
þægilegra að fá eðalmálm í hausinn en hraunmola. Nær hefði verið að segja: „Upp
rúllustigann og út af svölunum.“

2.3 2016-2018: Hugsa þarf um fleira en afkomu fyrirtækjanna og hag hluthafa
Segja má að eftir hrun hafi athygli fræðimanna beinst að öðrum atriðum í rekstri en áherslu á
að tengja afkomu og laun forstjóra. Anne Marie Knott, prófessor við Washington University,
skrifar í desember 2017 um ástæður þess að fyrirtæki einbeiti sér um of að skammtíma
árangri. Hún bendir á að frá árinu 2012 hafi hagnaður á bandarískum hlutabréfamarkaði ekki
vaxið nema um fimm prósent meðan hlutabréfavísitölur hækkuðu um tæplega 20%. Hún
kemst að þeirri niðurstöðu7 að meginskýringin sé sú að stjórnendur hafi einbeitt sér að því að
hámarka hagnað til skamms tíma litið í stað þess að horfa á uppbyggingu til framtíðar. Ein
skýringin sé hvatakerfi forstjóra sem hugsi um sinn feril hjá fyrirtækinu en ekki
langtímahagsmuni hluthafa. Rannsóknir og þróun hafi verið vanrækt, sérstaklega
rannsóknarhlutinn, sem til skemmri tíma er litið á sem kostnað en ekki fjárfestingu.
Mervyn King, sem var seðlabankastjóri í Bretlandi í hruninu, fjallar um aðra áhættu og
alvarlegri af bónusum í bók sinni The End of Alchemy: Money, Banking and the Future of the
Global Economy sem kom út vorið 2016. Hann segir: „Ef [bankar] hefðu hætt áhættusömustu
lánum fyrir kreppuna, hætt að kaupa flóknar afleiður og dregið úr áhættu hefði hagnaður orðið
minni en hjá samkeppnisaðilum. Forstjórinn hefði verið rekinn og starfsmenn flúið til banka
sem voru viljugir að taka áhættu og borga hærri bónusa, löngu áður en sýnilegt yrði að nýja
stefnan væri skynsamleg.“8 Þetta rímar ágætlega saman við það sem kemur fram í kaflanum
um íslensku bankana fyrir hrunið hér á eftir (sjá kafla 5), að bankarnir borguðu háa bónusa
árið 2008, þrátt fyrir að þá væri ljóst að í óefni stefndi.
Lögð hafi verið áhersla á að búa til ný fjármálatæki, en alls ekki metin áhættan sem þeim
kynni að fylgja. Stærðfræðingar, eðlisfræðingar og verkfræðingar, afar snjallir einstaklingar,
voru ráðnir til fjármálafyrirtækjanna á háum launum og kaupaukum til þess að búa til þessa
nýju fjármálagerninga, sem juku umfang viðskipta en leiddu á sama tíma til minnkandi
siðferðisvitundar, þar sem réttlætanlegt væri að græða á þeim sem væru ekki eins snjallir.
King gagnrýnir að kaupaukarnir hafi oft byggt á afleiðuviðskiptum þar sem hagnaðurinn er
núvirt afkoma af framtíðartekjustreymi. Mörg dæmi eru til um sambærilega gerninga hér á
landi þar sem óljósar hugmyndir um framtíðaruppbyggingu voru virtar til hárra fjárhæða í
núvirtan hagnað. King býr til dæmisögu af því að á eyju lifi íbúar á fiskveiðum. Í einfaldaðri
útgáfu er hún svona: Þær ganga ágætlega, fiskurinn selst á góðu verði og starfsemin skilar
7

Anne Marie Knott: The Real Reasons Companies Are So Focused on the Short Term, 13. des. 2017.
https://hbr.org/2017/12/the-real-reasons-companies-are-so-focused-on-the-short-term
8
Mervyn King: The End of Alchemy: Money, Banking and the Future of the Global Economy, Little, Brown,
2016.
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góðum hagnaði. Einn eyjaskeggja, sem kann svolítið fyrir sér í stærðfræði, fær þá
snilldarhugmynd að núvirða hagnaðinn og kemst að því að með því að selja sinn hlut í
veiðinni getur hann fengið dágóða fúlgu greidda út. Hann kynnir hugmyndina fyrir félögum
sínum sem fá lán til í banka þess að kaupa hann út. Smám saman sjá fleiri að það er miklu
meira vit í því að snúa sér að fjármálastarfsemi en fiskveiðum. Stjórnmálamenn hrífast af
dugnaði og hugviti fjármálamannanna og koma sér í náið samband við þá. Sagan endar þannig
að allt hagkerfi eyjunnar hrynur. Ekki er gott að segja til um hvaða eyland King hafði í huga
þegar hann bjó til þessa sögu.
King telur líka að kaupaukar hafi verið miklu hærri en nauðsynlegt var til þess að fá gott fólk
til starfa. Þau rök voru (og eru enn) algeng til þess að réttlæta háar greiðslur til stjórnenda að
ella færu þeir annað. Reynslan bendir til þess að í flestum tilvikum hafi íslenskir stjórnendur
haldist hjá innlendum fyrirtækjum, þannig að vandinn er heimatilbúinn þó að fetað hafi verið í
fótspor erlendra kollega. Ekki þarf að efast um að stjórnendur hafa gert það viljugir.

2.4 Nýjar hugmyndir um kaupauka
Þó svo að kaupaukar á árunum fyrir hrun hafi gengið úr hófi fram hafa fræðimenn þó ekki
horfið frá þeirri hugmynd að eðlilegt sé að stjórnendur njóti þess ef þeir ná góðum árangri.
Vandinn sé að árangur í rekstri megi ekki bara dæma út frá hagnaði eða hlutabréfaverði heldur
eigi að horfa til miklu fleiri þátta. Ekki eigi bara að horfa á hag hluthafa heldur allra haghafa
(e. stakeholders).
Karin Halliday hjá AMP Capital í Ástralíu er sérfræðingur í stjórnarháttum. Hún fjallar um ný
viðmið í grein9 vorið 2017. Hún telur að miklu fleira skipti hluthafa máli til lengri tíma litið
en hagnaður ársins. Í ljósi þeirra mörgu hneykslismála sem upp hafa komið hjá stórum
fyrirtækjum og smáum er það skiljanlegt að reynt sé að koma upp slíkum mælikvörðum.
Vandinn er fyrst og fremst sá að þeir eru „mjúkir“ og ekki eins auðvelt að reikna út hvort
árangur hefur náðst eins og ef horft er á veltu, hagnað eða hlutabréfaverð.
Meðal þeirra þátta sem líta eigi til séu:


Ánægja viðskiptavina



Áhugi og þátttaka starfsmanna



Gæði vinnunnar



Áhættustýring (þar með talin öryggi, umhverfis og orðsporsáhætta)



Fjárfesting í framtíðinni (símenntun starfsmanna, frumkvæði, sjálfbærni, þróun)

Flestir geta verið sammála um að allt sé þetta mikilvægt, en hvernig á að mæla árangurinn?
Það er vandinn. Halliday leggur til eftirfarandi launauppbyggingu:
9

Karin Halliday Senior Manager, Corporate Governance, AMP Capital: REMUNERATION: Can everything of
value be measured? AMP Capital: Annual Governance Report, mars 2017.
http://www.ampcapital.com.au/AMPCapitalAU/media/contents/Articles/ESG%20and%20Responsible%20Invest
ment/2017-march-full-year-report.pdf
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Föst laun sem taki mið af umfangi rekstrarins og hve flókinn hann er.



Árlegur bónus sem launi fyrir mjög góðan árangur á þeim sviðum sem fyrirfram eru
ákveðin.



Langtímahvati sem verðlauni forstjórann fyrir uppbyggingu fyrirtækisins til framtíðar.

Þessi nýstárlega hugsun hefur valdið deilum ekki síður en sú gamla. Í grein10 vorið 2017
skrifaði Graham Kenny, einn helsti sérfræðingur Ástralíu í stefnumótun, um það þegar
hluthafar í áströlskum banka mótmæltu því þegar ákveðið hafði verið að auka vægi mjúkra
mælikvarða í bónus forstjórans úr 25 í 50%. Auk afkomutengds kaupauka átti að reikna 25%
vegna ánægju viðskiptavina og 25% vegna „fólks og samfélags“. Þetta gekk fram af
hluthöfunum sem töldu að bankastjórinn gæti fengið drjúgan bónus með því að kaupa sér
vinsældir á kostnað hluthafa.
Kenny spyr hvernig stjórnir eigi að bregðast við vaxandi óánægju vegna þess að fyrirtæki
komast upp á kant við samfélagið (nýlegt dæmi er upplýsingadreifing Facebook) og jafnframt
hlusta á þau rök sem komið hafa fram um óábyrga kaupauka sem hafi leitt til óhóflegrar
áhættutöku.
Eins og margir aðrir býr hann til lista um atriði sem falla undir góða stjórnarhætti og ná
jafnframt tilætluðum árangri. Fyrirtæki eigi að:


Búa til skorkort sem horfi á sambandið við haghafa, þar með talda viðskiptavini,
starfsmenn, birgja og hluthafa.



Átta sig á því að sambandið milli haghafa og fyrirtækisins fer í báðar áttir.



Mæla gæði sambandsins þarna á milli og viðurkenna að hluthafar græða á því að
fyrirtækið hafi gott samband við haghafa.



Skilja að besta væntingavísitalan byggir oft á þessum mjúku, huglægu mælikvörðum.



Búa til stuttan lista af lykilmælikvörðum (e. KPIs) sem taka tillit til orsakasamhengis
milli mjúkra og harðra mælikvarða.

Aðalatriðið er samkvæmt grein Kennys að stjórnir eiga fyrst og fremst að hugsa um hag
fyrirtækisins, ekki bara hluthafa.
Svo aftur sé vitnað í Karin Halliday: „Hvatar sem eingöngu byggja á fjárhagslegri afkomu
geta leitt til neikvæðrar fyrirtækjamenningar og framgöngu.“

2.5 Niðurstaða
Eins og sjá má af framangreindri samantekt virðast flestir á því að fjárhagslegir hvatar geti
verið jákvæðir, en að hættulegt geti verið að hafa þá of mikla og eingöngu tengda afkomu
fyrirtækisins og hluthafa. Viðmiðun við hlutabréfaverð orkar tvímælis, nema litið sé til þess
10

Graham Kenny: Should a CEO's Bonus Be Based on Financial Performance Alone? The thorny issue of “soft”
metrics. https://hbr.org/2017/05/should-a-ceos-bonus-be-based-on-financial-performance-alone
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hvort hækkun á verðmæti fyrirtækis sé umfram hækkun almennrar hlutabréfavísitölu. Huga
þarf að áhættustýringu, gæta að því að rannsóknir og þróun stuðli að langtímauppbyggingu og
passa að fyrirtæki sé í góðu sambandi við sitt umhverfi.
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3. Hvað er kaupauki?
Á Íslandi hefur samtenging kjara og afkasta lengi verið þekkt, einkum í sjávarútvegi þar sem
hlutdeild sjómanna í aflaverðmæti hefur lengi verið regla. Hugsunin um að tengja saman
hagsmuni fyrirtækis og starfsmanna með kaupaukum sem tengjast afkomu er auðvitað ekki
fráleit. Þess verður þó að gæta að kaupaukakerfi verði ekki til þess að starfsmenn freistist til
þess að taka of mikla áhættu í rekstri. Kerfin verða líka að endurspegla raunverulegt framlag
starfsmannsins til árangurs fyrirtækisins.
Kaupaukar eru í ýmsum tegundum fyrirtækja. Sem fyrr segir er aflahlutdeildarkerfi
ævagamalt. Iðnaðarmenn hafa líka fengið greitt eftir afköstum í áratugi og talað um
„uppmælingaraðal“, en uppmæling segir til um hversu stórt verk er og greiðsla ákvarðast af
því, til dæmis fermetrar af veggjum sem mála á eða rúmmetrar af steypu.
Algengt er að sölumenn fái greidd laun að öllu leyti eða hluta eftir því hve mikið þeir selja.
Slík laun geta verið bæði einstaklingsbundin og tengd afköstum eða afkomu hóps.
Líklega hafa íslensk fyrirtæki greitt forstjórum og yfirmönnum kaupauka í að minnsta kosti
þrjá áratugi og jafnvel lengur í einstaka tilvikum, en slíkir samningar hafa ekki verið algengir
fyrir 1990. Vinsældir þeirra jukust með vaxandi umfangi fjármálafyrirtækja og eftir aldamótin
urðu þeir smám saman regla frekar en undantekning í fjármálafyrirtækjum, en þeir voru líka
útbreiddir í öðrum tegundum fyrirtækja.
Eftir yfirferð yfir lagaumhverfi í fjármálafyrirtækjum er fjallað ítarlega um kaupaukakerfi í
fjármálafyrirtækjum vegna þess að þau hafa vakið mesta athygli og áhyggjur um að þau geti
verið áhættuvaldar. Í Rannsóknarskýrslu Alþingis var farið ítarlega í kaupaukakerfi í öllum
bönkum og rakið hve mikil laun æðstu stjórnendur fengu á þessum tíma. Í
fjármálafyrirtækjum voru fyrir hrun fjölbreytileg kaupaukakerfi og má ætla að þau
endurspegli stóran hluta þeirra kerfa sem notuð hafa verið hér á landi.
Sérstaka athygli vekur að þó að laun stjórnenda í fyrirtækjum hér á landi séu býsna há miðað
við laun almennt eru þau ekki nema brot af því sem var í fyrirtækjunum fyrir hrun. Ef laun
stjórnenda eru mælikvarði á áhættu (sem kann að vera umdeilanlegt) er enn langt í langt í land
í það ástand sem hér ríkti fyrir hrun.

3.1 Föst laun og breytileg
Hér á landi er ekki almenn löggjöf um kaupauka nema í fjármálafyrirtækjum sem falla undir
Fjármálaeftirlitið. Íslendingar hafa nálgast kaupauka með nokkuð öðrum hætti en gert er í
Evrópusambandslöndum. Í nýlegri grein tveggja starfsmanna Fjármálaeftirlitsins er gerð mjög
góð grein fyrir kaupaukum í fjármálafyrirtækjum.11 Í þessum kafla er fylgt lýsingu þeirra og
greiningu nema annað sé tekið fram.

11

Andrés Þorleifsson og Gísli Örn Kjartansson, lögfræðingar á eftirlitssviði Fjármálaeftirlits. Kaupaukagreiðslur
og hámark þeirra. Fjármál, desember 2017. https://www.fme.is/media/utgefid-efni/Fjarmal-desember-2017Kaupaukagreidslur-og-hamark-theirra.pdf
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Í greininni kemur fram að níu fjármálafyrirtæki af 32 á Íslandi séu virkt kaupaukakerfi, þar af
tveir viðskiptabankar, þrjú lánafyrirtæki og fjögur rekstrarfélög verðbréfasjóða.
Í Evrópurétti er öllum greiðslum, sem starfsmenn fjármálafyrirtækja fá fyrir vinnu sína í þágu
fjármálafyrirtækisins, skipt í föst starfskjör (e. fixed remuneration) og breytileg (e. variable).
Ekki er um fleiri flokka að ræða. Allt sem ekki fellur undir föst starfskjör er breytileg
starfskjör. Ef óljóst er í hvorn flokkinn greiðsla á að falla er hún talin breytileg.
Föst starfskjör eru skilgreind út frá eftirfarandi reglum:
a. Þau byggjast á fyrirframákveðnum viðmiðunum.
b. Þau eru ófrávíkjanleg og endurspegla faglega reynslu og starfsábyrgð.
c. Fjárhæðin er gagnsæ fyrir þann starfsmann sem hana hlýtur.
d. Kjörin eru varanleg.
e. Kjörunum er aðeins unnt að breyta með nýjum samningi, almennum eða nýjum
samningi við einstakan starfsmann.
f. Fjármálafyrirtækið má ekki minnka greiðslurnar eða fella þær niður tímabundið eða
varanlega.
g. Kjörin mega ekki hvetja til áhættutöku.
h. Kjörin mega ekki vera bundin við árangur.
i. Þá teljast þau starfskjör föst, sem fjármálafyrirtækinu er skylt að veita samkvæmt
landslögum.
j. Að ákveðnum skilyrðum uppfylltum kunna ýmsar greiðslur til starfsmanna
fjármálafyrirtækja, sem dvelja erlendis, einnig að teljast til fastra starfskjara.

3.2 Tvær meginaðferðir við kaupauka
Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis er umfjöllun um kaupauka, eða bónusa: „Algengt
fyrirkomulag árangurstengingar launa er að veita umbun bæði fyrir árangur til skamms tíma
sem og til langs tíma.
Árlegir eða hálfsárslegir bónusar falla undir hið fyrrnefnda. Bónusarnir eru gjarnan ákvarðaðir
af innri mælikvörðum, svo sem arðsemi þeirrar starfseiningar sem starfsmaðurinn vinnur fyrir
og ætlað er að hvetja áfram með árangurstengingu.
Aftur á móti byggir árangurstenging til langs tíma aðallega á ytri mælikvörðum svo sem
markaðsverði hlutabréfa fyrirtækisins. Oft eru gerðir kaupréttarsamningar við starfsmanninn
til að ná markmiðum til langs tíma. Starfsmaðurinn hagnast þegar hlutabréfaverð fyrirtækisins
hækkar en þá getur hann innleyst hagnað þar sem innlausnarverð samningsins er orðið
eitthvað lægra en hægt er að fá á markaði. Með því að selja hlutabréfin á markaði getur
starfsmaðurinn notið þeirra verðhækkana og þar með hagnaðar.
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Í sama tilgangi kann fyrirtækið frekar að kjósa að veita starfsmanninum hlutabréf í félaginu
strax við upphaf starfs með skilyrðum um að selja ekki bréfin á markaði fyrr en eftir tiltekinn
tíma.
Þessar tvær aðferðir hafa þó ólík áhrif á kostnað fyrirtækisins og einnig á hagsmuni
starfsmannsins. Sé síðarnefnda leiðin farin getur hann strax frá upphafi greitt atkvæði á
hluthafafundum en það getur hann ekki ef hann er aðeins með kaupréttarsamning.
Venjan er að fyrirtækin gefi út nýja hluti í þessu skyni; annað hvort þegar nýta á kaupréttinn
eða þegar starfsmanninum eru afhent bréf með skilyrðum. Þetta rýrir eignarhluta annarra
hluthafa sem fyrir eru eigendur að félaginu.“

3.3 Álitamál
Í grein Andrésar og Gísla Arnar er einnig sagt frá ýmsum álitamálum sem upp hafa komið.
Viðmiðunarreglur Evrópsku bankastofnunarinnar (EBA) leggja þá skyldu á fjármálafyrirtæki
að greina allar óreglulegar greiðslur og styrki og skilgreina greiðslurnar sem annaðhvort föst
eða breytileg starfskjör og fjármálafyrirtæki ættu að rökstyðja skriflega þá niðurstöðu að um
föst starfskjör undir ákveðnum skilyrðum:
a. Greiðslurnar renna aðeins til ákveðinna starfsmanna,
b. Greiðslan er hærri en sem nemur mánaðarlaunum starfsmannsins
c. Greiðslan er á einhvern hátt tengd vísum, sem bera með sér að vera ígildi
árangursviðmiðs.
d. Ekki má nota arðgreiðslur til að sniðganga þær kröfur sem gerðar eru til breytilegra
starfskjara.
e. EBA telur það benda til sniðgöngu ef starfsmenn fá óeðlilega ávöxtun á
fjármálagerninga miðað við almenna fjárfesta.
Tvímælis kann að orka hvernig litið er á ákveðnar greiðslur. Nefna má:
a. Greiðslur til að halda í starfsmenn (e. retention bonuses). Fyrirtæki geta haft hag af því
að greiða starfsmönnum aukalega til að halda í þá á óvissutímum, t.d. þegar verið er að
endurskipuleggja fyrirtækið, slíta því eða við eigendaskipti. Slíkar greiðslur eru
almennt ekki tengdar við árangur í starfi. Þessar greiðslur megi aðeins koma til
framkvæmda eftir að fyrirframákveðnu tímabili lýkur eða þegar fyrirframákveðnu
skilyrði er fullnægt.
b. Lífeyrisréttindi (e. pension benefits) geta fallið í flokk breytilegra starfskjara. Þetta á
við þegar starfsmaður fær lífeyrisréttindi sem eru umfram það sem starfsmönnum er
almennt veitt.
c. Tryggð breytileg starfskjör eða ráðningarkaupauki (e. guaranteed variable
remuneration) geta aðeins komið til við ráðningu nýs starfsmanns. Aðeins er heimilt
að greiða slík breytileg starfskjör fyrsta árið eftir ráðningu starfsmannsins.
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3.4 Íslensk lög
Samkvæmt íslenskum lögum er kaupauki skilgreindur sem starfskjör starfsmanns
fjármálafyrirtækis sem að jafnaði eru skilgreind með tilliti til árangurs og eru ekki þáttur í
föstum starfskjörum starfsmanns þar sem endanleg fjárhæð eða umfang þeirra liggur ekki
fyrir með nákvæmum hætti fyrir fram.
Ef fjármálafyrirtæki hyggst veita starfsmanni starfskjör sem ekki eru þáttur í föstum
starfskjörum hans skal það gera það í samræmi við 57. gr. a laga um fjármálafyrirtæki og
reglur nr. 388/2016. Af þessu leiðir að fella þarf starfskjör starfsmanna fjármálafyrirtækja,
hvaða nafni sem þau nefnast, undir annaðhvort föst starfskjör eða kaupauka. Fjármálaeftirlitið
hefur meðal annars horft til fyrrnefndra viðmiðunarreglna EBA í sínu mati á hvað felist í
kaupauka.
Rétt er að leggja sérstaka áherslu á að Fjármálaeftirlitið komst að þeirri niðurstöðu, að þegar
starfsmenn fjármálafyrirtækis fjárfesta í hlutabréfum þess, t.d. hlutum í B-flokki eða öðrum
hlutaflokkum, og njóta arðs af þeim geti það talist sniðganga á lagareglum um kaupauka.

3.5 Kaupaukar í fjármálafyrirtækjum
Kaupauki til starfsmanns fjármálafyrirtækis má á Íslandi ekki nema hærri fjárhæð en 25% af
árslaunum viðkomandi án kaupauka. Hámarkið hefur verið óbreytt um framkvæmdastjóra og
lykilstarfsmenn frá árinu 2010 og frá árinu 2011 gilt um aðra starfsmenn. Þá er óheimilt að
greiða stjórnarmönnum fjármálafyrirtækja kaupauka, sem og starfsmönnum áhættustýringar,
innri endurskoðunar og regluvörslu. Ástæðan fyrir því að reglur eru settar til þess að takmarka
kaupauka í fjármálafyrirtækjum er fyrst og fremst sú að óhóflegir kaupaukar eru taldir ýta
undir áhættusækni.
Hámarkið í íslenskri löggjöf er talsvert strangara en þau hámörk sem gilda í ríkjum á
Evrópska efnahagssvæðinu (sjá 4. kafla), en aðildarríkin skulu samkvæmt Evróputilskipun
(tilskipun 2013/36/ESB (CRD IV)) tryggja að hlutfall breytilegra starfskjara sé ekki hærra en
100% af föstum starfskjörum. Ríkjunum er heimilt að ákveða lægra hlutfall. Einnig geta þau
heimilað að hluthafafundir samþykki hækkun á fyrrnefndu hlutfalli í allt að 200%, að
fullnægðum nánar tilgreindum skilyrðum.
Fjármálaeftirlitinu er falið að setja reglur um frestun kaupauka. Samkvæmt 7. gr. reglna
stofnunarinnar skal fresta a.m.k. 40% útgreiðslunnar í a.m.k. þrjú ár í samræmi við ákvæði
fyrrnefndrar tilskipunar um frestun útgreiðslu breytilegra starfskjara.
Árið 2014 lagði Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra fram frumvarp til breytinga á lögum
um fjármálafyrirtæki þar sem samræma átti ákvæði laganna um kaupaukakerfi ákvæðum um
efnið í Evróputilskipun. Kaupauki starfsmanns mátti samkvæmt því ekki vera meiri en 25% af
föstum árslaunum. Hluthafafundur gæti þó samþykkt hækkun í 100%, að uppfylltum
ákveðnum skilyrðum. Frumvarpið var ekki samþykkt vegna andstöðu á Alþingi.
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4. Reglur ı́ nokkrum Evró pulö ndum
Í grein Andrésar og Gísla Arnar sem vitnað er til í 3. kafla setja þeir fram töflu um
hámarksbónus í fjármálafyrirtækjum í nokkrum Evrópusambandslöndum. Þar sést að flest
ríkin hafa rýmri reglur en Ísland eins og reyndar kom fram í frumvarpinu sem lagt var fram
árið 2014. Þess ber einnig að geta að reglurnar á Íslandi eru almennar og gilda um alla
starfsmenn meðan önnur lönd hafa reglur sem gilda um yfirmenn.
Tafla 1: Yfirlit um hámarksbónusa í nokkrum Evrópulöndum
Almennt
Ríki
hámark
Hámark að fullnægðum skilyrðum
Belgía
100%
Ekki unnt að fara ofar
Holland
20% 100% fyrir starfsmenn utan Hollands
Rúmenía
100%
Ekki unnt að fara ofar
Slóvakía
100%
Ekki unnt að fara ofar
Slóvenía
100%
Ekki unnt að fara ofar
Svíþjóð
100%
Ekki unnt að fara ofar
Önnur ESB ríki
100%
200%
Ísland
25%
Ekki unnt að fara ofar
Liechtenstein
100%
200%
Noregur
100%
200%

Heimild: Andrés Þorleifsson og Gísli Örn Kjartansson: Kaupaukagreiðslur og hámark
þeirra. Fjármál, desember 2017.
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5. Astandið á Islandi fyrir hrun
Rannsóknarnefnd Alþingis vegna hruns bankanna telur í skýrslu sinni að launakerfið sem var í
stóru bönkunum árin fyrir hrun sé einn helsti sökudólgur í því að svo fór sem fór. Meðal
ummæla sem finna má í skýrslu hennar má nefna: „Kaupaukakerfi Kaupþings einkenndist af
vilja stjórnarinnar og stærstu hluthafa til að hvetja starfsmenn og stjórnendur til mikillar
áhættutöku.“12
Erlendis hafa fræðimenn einnig bent á að óhóflegir kaupaukar hafi orðið til þess að
fjármálafyrirtæki hafi tekið óhóflega áhættu eins og fjallað var um í kafla 2 hér að framan.
Einnig hefur verið bent á það að kaupaukakerfi geti verið hvatning til þess að stjórnendur
fegri niðurstöðu bókhalds. Svo vitnað sé til rannsóknarskýrslunnar: „Starfsmenn, þá
sérstaklega stjórnendur, hafa oftast betri þekkingu á fyrirtækinu en eigendur þess. Því er hætta
á að þeir nýti sér yfirburði sína til að hafa áhrif á árangursmælingarnar; hagræði tölum, noti
peninga fyrirtækisins til að hafa áhrif á markaðsverð þess eða vinni verk sín þannig að þeir
uppfylli kröfur um árangursgreiðslur í bráð en grafi undan hagsmunum hluthafanna í lengd.“13
Þessi sjónarmið skýra að stórum hluta til þá áherslu sem lögð hefur verið á góða stjórnarhætti
eftir hrun. Eftirlit hefur verið aukið, áhersla er lögð á að ákvarðanir séu formlegar og að þeim
sé fylgt eftir með kerfisbundnum hætti.
Segja má að forseti Íslands hafi fangað þá hugsun sem ríkti innan stórs hlutaviðskiptalífsins
fyrir hrun vel í fyrirlestrum árin 2005 og 2006, austan hafs og vestan, þar sem hann nefndi
stundum tíu eiginleika „sem gert hafa íslensku útrásina glæsilega“.14
Íslenskir útrásarvíkingar eiga samkvæmt ræðu forsetans: „auðvelt með að taka áhættuna, að
þora þegar aðrir hika, kannski vegna þess að lífi sjómannsins fylgir jafnan hætta og útrásin er
eins konar róður á ný mið. Við vitum líka að ætíð er hægt að hverfa aftur heim til Íslands ef
illa fer í leiðangrinum og eiga hér hið besta líf því öryggisnetið sem velferðarsamfélagið veitir
okkur tryggir öllum sama rétt til menntunar og umönnunar óháð efnahag. Athafnamenn í
sumum öðrum löndum verða hins vegar oft að leggja velferð fjölskyldunnar á vogarskálar
áhættunnar.“
Þessi ummæli forsetans eru þvert á fyrrnefnda niðurstöðu Rannsóknarnefndarinnar um
stjórnarhætti.
Forsetinn taldi formlega stjórnarhætti reyndar vera fyrirtækjum fjötur um fót: „[Á]hersla á
árangur frekar en feril ákvarðana, að ganga beint til verks og ljúka því á skömmum tíma,
12

Rannsóknarnefnd Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008, Skýrsla, 3. bindi, 10. kafli
Launa-og hvatakerfi bankanna. https://www.rna.is/eldri-nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-bankanna2008/skyrsla-nefndarinnar/bindi-3/10.-kafli/
13
Ibid.
14 Fyrirlestur forseta Íslands, Ólafs Ragnars Grímssonar, í fyrirlestraröð Sagnfræðingafélagsins 10. janúar 2006.
ÚTRÁSIN: UPPRUNI – EINKENNI – FRAMTÍÐARSÝN Sjá t.d.:
http://blog.pressan.is/larahanna/2008/11/21/olafur-ragnar-og-utrasin/
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spyrja hvenær frekar en hvernig og láta sér ekki vaxa í augum þótt tíminn sé naumur. …
[F]lækjur skrifræðisbákna hafa aldrei þvælst fyrir okkur Íslendingum; við erum vön að eiga
beint við einstaklinga. Kannski hefur smæðin blessunarlega komið í veg fyrir að virkisveggir
skrifræðis risu hér; við höfum einfaldlega ekki haft mannskap til að hlaða þá.“
Úttekt Rannsóknarnefndar Alþingis á kaupaukakerfum bankanna er viðamesta úttekt á slíkum
kerfum sem gerð hefur verið hér á landi. Þó að lögum og reglum hafi verið breytt síðan er
gagnlegt að rifja upp nokkur atriði úr umfjöllun nefndarinnar.

5.1 Kaupaukar í íslenskum bönkum fyrir hrun
Rannsóknarnefndin fjallar í 10. kafla skýrslu sinnar ítarlega um kaupaukakerfi bankanna
þriggja. Áhugavert er hve margvísleg hvatkerfi voru í bönkunum og ekki síst hve
umfangsmikil þau voru.
5.1.2 Kaupaukar hjá Glitni
Sérstaklega er greint frá því að í Glitni hafi verið nokkrar tegundir af kaupaukakerfi:
1. Hagsaukakerfi Glitnis, svokallað EVA-kerfi.
2. Framtak grundvallaðist á því að tiltekin bónusfjárhæð var skilgreind ásamt skilyrðum
sem þurfti að uppfylla til að greiðsla færi fram.
3. Hlutdeild byggði á svokölluðum veltubónusum.
4. Sérstakar (ad hoc) bónusgreiðslur réðust þær af huglægu mati stjórnenda á
vinnuframlagi starfsmanns óháð afkomu.
5. Kaupréttarsamningar, fyrst hófstilltir en upphæðirnar hækkuðu eftir því sem árin liðu.
Starfsmönnum var lánað fyrir kaupunum og alls námu lán bankans til starfsmanna 54
milljörðum króna árið 2008. Samanlögð lán til starfsmanna bankans voru orðin alls
um 17% af eiginfjárgrunni bankans í árslok 2007.
6. Með nýjum kjölfestufjárfestum árið 2006 leið EVA-kerfið undir lok sem
meginhvatarammi en ROE-kerfið tók við. Samkvæmt því gátu stjórnendur einungis átt
von á fullum bónusgreiðslum (þ.e. fullum árslaunum) ef bankinn í heild sinni skilaði
meiri hagnaði en sem nam 30% arðsemi eigin fjár en hlutfalli af árslaunum ef arðsemi
yrði meiri en 15%. Breytingin á hvatakerfi bankans bar áhættusækni
kjölfestufjárfestanna glöggt vitni. Þensla í útlánum bankans var ein afleiðing þessa.
5.1.2 Kaupaukar hjá Landsbankanum
Hvatakerfi Landsbankans byggði á tveimur meginstoðum; skammtíma bónusgreiðslum og
umtalsverðum kaupréttarsamningum lykilstarfsmanna sem bankinn bar mikinn kostnað af.
1. Í bankanum var sameiginlegur bónuspottur sem í voru lögð 10–15% af heildartekjum
verðbréfamiðlunar, gjaldeyris- og afleiðumiðlunar og fyrirtækjaráðgjafar að
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frádregnum kostnaði. Forstöðumaður deildarinnar úthlutaði síðan starfsmönnum úr
þeim potti í samráði við framkvæmdastjóra starfsmannasviðs, framkvæmdastjóra
verðbréfasviðs og bankastjóra. Kaupaukinn skyldi nema um 50% til 200% af
árslaunum.
2. Árangurstengd laun útibússtjóra Landsbankans skyldu ákvörðuð út frá arðsemi þess
eigin fjár sem hverju útibúi var úthlutað. Útibússtjórar gátu hæst fengið þreföld
mánaðarlaun sín í bónus.
3. Verðbréfamiðlarar fengu bónusa greidda mánaðarlega, með mánaðartöf. Aðrir fengu
bónusa greidda tvisvar á ári.
4. Starfsmenn fjárstýringar fengu bónusa þar sem borið var saman árangur deildarinnar
við þróun markaða almennt svo og sett markmið bankans um þróun á heildarstöðu
bankans. Kaupauki þessara starfsmanna gat numið allt að 50%–125% fjárhæð ofan á
árslaun, eða frá fjórðungi upp í þrjá fjórðu hluta af heildarlaunum starfsmanns.
5. Sjóðstjórar eignastýringar Landsbankans nutu allt að 75% álags ofan á árslaun sín í
bónusgreiðslur á ári ef árangur þeirra og aðstoðarmanna þeirra var umfram sett viðmið
og árangur sambærilegra sjóða á markaði. Í sérstökum tilfellum gat álagið orðið 100%
ofan á árslaun. Þá var einnig horft til aukningar í sjóðum sem voru í stýringu hjá
bankanum.
6. Veltubónusar, s.s. greiðsla til þjónustufulltrúa ef viðskiptavinur opnaði nýjan reikning
eða færði sparnað sinn frá bankareikningi yfir í peningamarkaðssjóð. Áhersla
starfsmanna var því frekar á að afla nýrra viðskipta heldur en að viðhalda þeim gömlu.
7. Um nokkra æðstu stjórnendur gilti að árlegar bónusgreiðslur skyldu ákvarðast af
afkomu Landsbankans í heild umfram ákveðin markmið. Bónusgreiðslur gátu að
hámarki orðið þrenn árslaun.
8. Einn starfsmaður Landsbankans upplýsti nefndina um að hann hefði fengið
bónusgreiðslur tvisvar á ári. Starfsmaðurinn var aldrei upplýstur um hvaða árangur
lægi að baki bónusgreiðslu, né var honum gert ljóst hvaða framlag þyrfti að koma frá
honum til að fá kaupaukann. Flestir hljóta að vera sammála um að slíkt hvatakerfi sé
ekki mjög hvetjandi.
Athygli vekur að Rannsóknarnefndin gerði sérstaka tölfræðilega úttekt á sambandi
bónusgreiðslna og afkomu Landsbankans. „Engin tengsl fundust með tölfræðilega
marktækum hætti milli tekna og bónusgreiðslna, [áhersla Rannsóknarnefndar] m.ö.o. var
ekki að sjá að launin væru árangurstengd í þeim skilningi að auknar tekjur leiddu til hærri
bónusgreiðslna með kerfisbundnum hætti.“
Ljóst er að hvatakerfi Landsbankans var til þess fallið að „hafa veruleg áhrif á rekstrarskilyrði
hans“ svo vitnað sé til skýrslu Rannsóknarnefndarinnar.
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5.1.3 Kaupaukar hjá Kaupþingi
Hjá Kaupþingi tíðkuðust viðamiklar lánveitingar til starfsmanna til hlutabréfakaupa og má af
skýrslu Rannsóknarnefndarinnar skilja að fast hafi verið þrýst á starfsmenn að taka slík lán.
Yfirmenn hafi gefið í skyn að áhættan væri engin. Stjórnendur gætu innleyst áhættulausan
hagnað sinn með því að leggja stöðugt meiri áhættu á bankann og hluthafa.
Skýring formanns starfskjaranefndar var að lánafyrirgreiðslunni hefði verið ætlað að binda
saman hag hluthafa og stjórnenda. Það verður að teljast sérlega veikburða samræming
hagsmuna ef starfsmenn njóta alls hagnaðar meðan vel gengur en hluthafar sitja uppi með alla
áhættuna og þar með gríðarlegt tap ef illa gengur.
Í raun varð það samt þannig að þegar starfsmenn vildu svo selja bréfin kom það ekki til greina
því það hefði litið út sem veikleikamerki fyrir bankann. Starfsmönnum var í raun haldið í
gíslingu.
Kaupaukar ýkja launamun. Launahæsta prósent starfsmanna Kaupþings hafði að meðaltali 13til 16-föld mánaðarlaun þeirra starfsmanna sem lágu í miðri launadreifingunni.
Sú firring sem komin var í kaupaukakerfið birtist í því að bónusgreiðslur til stjórnenda voru
hæstar á árinu 2008. Á sama tíma og rekstur bankans var erfiður, lausafjárþröng hrjáði hann
og verð á hlutabréfum hans féllu í verði fengu stjórnendur hærri bónusa en dæmi voru um
áður. Bónusarnir fóru úr 1,3 milljónum kr. að meðaltali á mánuði árið 2007 í 2,1 milljón kr.
að meðaltali á mánuði árið 2008.
Athygli vekur að hlutur bónusgreiðslna í heildarlaunum starfsmanna greiningardeildar jókst
hröðum skrefum og var orðinn um 30% af heildarlaunum 2008, en var vart mælanlegur árið
2004. Starfsmenn í greiningardeild gerðu auk þess kaupréttarsamninga sem voru innleystir á
árunum 2005, 2007 og 2008.
Óvenjulegasti kaupaukinn hjá Kaupþingi virðist þó hafa verið þátttaka bankans í
húsnæðiskostnaði starfandi stjórnarformanns vegna búsetu og starfs í London, en bankinn
leigði af formanninum húsnæði sem hann átti. Auk þess lagði bankinn til greiðslu vegna
húsbúnaðar á einkaheimili formannsins í Lundúnum 24. september 2008, hálfum mánuði fyrir
fall bankans, alls jafnvirði níu milljóna króna.
Athyglisverð eru ummæli innri endurskoðanda Kaupþings um greiðslur tengdar íbúðinni í
London: „Í fyrsta lagi vissi ég ekki persónulega um annað en að þetta væri bara inni í öllu
„geiminu“ og þá undir eftirliti bæði fjármálasviðs og fjármálastjóra og ytri endurskoðanda. …
[É]g held að [þetta hafi gerst vegna þess] að þetta að þetta var stjórnarformaðurinn, svona ef
maður reynir bara að líta á sálfræðina á bak við þetta, og þetta er ekkert endilega það eina sem
stjórnendur bankans voru að taka til sín án þess að það væri eftirlit með því.“

5.2 Launakjör íslenskra bankastjóra árin 2004-8
Í skýrslu Rannsóknarnefndarinnar koma fram upplýsingar um laun bankastjóra bankanna
þriggja og hlutfall grunnlauna í heildarlaunum.
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Á mynd 2 sést hvernig mánaðarlaun bankastjóranna þróuðust á tímabilinu 2004 til 2008.
Miðað er við verðlag árið 2018,.Áætla má að meðallaun á Íslandi séu nú 5-600 þúsund krónur
á mánuði. Laun forstjóra bankanna árið 2007 voru 30 til 250 sinnum hærri en meðallaun á
Íslandi og oft hærri en árslaun forstjóra fyrirtækjanna í þessari könnun árið 2017.
Hlutfall grunnlauna forstjóra Glitnis af meðalheildarlaunum á mánuði lækkaði úr 31% árið
2004 í 7% árið 2007. Nýr forstjóri tók við árið 2007. Hlutfall grunnlauna hans af
heildarlaunum var 4% árið 2007 en ári síðar var hlutfallið 86%.
Hlutfall bónusgreiðslna af heildarlaunum annars bankastjóra Landsbankans hækkaði úr 37%
árið 2004 í 72% árið 2008. Hlutfall bónusgreiðslna af heildarlaunum hins bankastjórans var
æst árið 2006 eða 64% en hlutfallið lækkaði síðan aftur.
Hlutfall grunnlauna af heildarlaunum forstjóra Kaupþings féll úr 54% árið 2004 í 13% árið
2006 en hækkaði svo aftur og nam 20% árið 2008.
Ekki hafa þó öll kurl komið til grafar, en í skýrslu Rannsóknarnefndarinnar kemur fram að
Sigurjón Þ. Árnason, annar bankastjóra Landsbankans, „bar því við í skýrslutöku hjá
rannsóknarnefnd að birting launaupplýsinga í tímaritum á Íslandi hefði valdið því að hann hafi
viljað fresta innlausn kauprétta þangað til að hann hætti að vinna fyrir bankann.“
Mynd 2: Mánaðarlaun íslenskra bankastjóra árin 2004-8

Verðlag árið 2018. Heimild: Rannsóknarskýrsla Alþingis
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6. Má naðarlaun forstjó ra 2015-17
Í ársreikningum hlutafélaga má sjá laun forstjóra og allra stjórnarmanna greint niður á nafn
stjórnarmanns. Farið var í ársreikninga allra félaga sem hér koma til skoðunar fyrir árin 201517. Upplýsingar koma fram í mynd 3 og töflu 2 hér á eftir. Árið 2017 er greinilegur munur á
launum forstjóra eftir því hvort um ríkisfyrirtæki er að ræða eða ekki. Fjögur ríkisfyrirtæki eru
neðst í samanburðinum, en ríkisbankastjórarnir tveir eru rétt fyrir ofan miðju.
Á myndinni sést að þau átta fyrirtæki sem hæst laun greiða eru öll með kaupaukakerfi. Þó er
ekki öll sagan sögð. Skeljungur var með uppgjör vegna starfsloka forstjóra og sama gildir um
Kviku.
Mynd 3: Mánaðarlaun forstjóra í nokkrum fyrirtækjum árið 2017

Heimild: Ársreikningar fyrirtækjanna. Í Högum er miðað við laun 2016. Bláar súlur tákna
fyrirtæki með kaupaukakerfi, grænar ríkisbanka (án kaupaukakerfis) gráar skráð fyrirtæki án
kaupaukakerfis og gular ríkisfyrirtæki önnur en banka. Sjá skýringar í töflu 2.
Á myndinni sést að laun forstjóra Össurar eru í sérflokki eða um 18 milljónir króna á mánuði,
en hjá öðrum forstjórum eru launin frá 1,6 milljónum króna upp í um níu milljónir á mánuði
(hjá Skeljungi var uppgjör vegna starfsloka forstjóra). Hér verður að hafa í huga að eðlilegt
væri að horfa einnig til stærðar fyrirtækjanna og afkomu árið 2018.
Í töflu 2 hér á eftir má sjá launaþróun hjá forstjórum í fyrirtækjunum frá 2015 til 2017. Þar
sést að launabreytingar hafa verið mjög mismiklar og ekki hægt að segja að þar sé ákveðin
lína sem ræður, sem er eðlilegt þegar stór hluti fyrirtækjanna hefur árangurstengd laun.
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Tafla 2: Mánaðarlaun forstjóra 2015 til 2017 með lífeyrisgreiðslum og öðrum
hlunnindum
Fyrirtæki
2015
2016
2017 Br. 15 til 17 Athugasemdir
Össur
19.426
18.714
18.580
-4,4%
Skeljungur
3.487
4.010
9.917
*
Uppgjör við forstjóra sem lét af störfum 2017
Marel
7.425
9.073
8.659
16,6%
Eimskip
6.326
7.856
8.552
35,2%
Kvika
4.091
4.018
8.494
*
Uppgjör við forstjóra sem lét af störfum 2017
Hagar
7.142
7.450
Uppgjörsár til 28.2. 2018. Lá ekki fyrir.
Arionbanki
5.258
5.442
5.933
12,8%
N1
10.922
4.869
5.873
*
Uppgjör við forstjóra sem lét af störfum 2015
Íslandsbanki
5.025
5.992
5.800
15,4%
VÍS
3.735
5.153
5.721
*
Uppgjör við forstjóra sem létu af störfum '16 og '17
Sjóvá
3.835
4.446
4.771
24,4%
TM
3.975
4.651
4.726
18,9%
HB Grandi
3.584
3.885
4.687
30,8%
Vodafone
4.167
4.867
4.683
12,4%
Icelandair
4.468
4.500
4.622
3,4%
Origo
3.611
4.206
4.482
24,1%
Síminn
3.658
3.925
4.442
21,4%
Reitir
2.975
3.300
3.700
24,4%
Eik
3.000
3.083
3.333
11,1%
Landsbanki +
2.067
5.608
3.329
61,1% Uppgjör við forstjóra sem lét af störfum '16
Reginn
2.975
3.758
3.142
5,6%
Landsvirkjun
1.835
2.051
2.705
47,4%
Isavia *
1.700
2.100
Ekki hægt að sjá laun forstjóra í ársreikn.
Pósturinn
1.167
1.417
1.667
42,9%
Rarik
1.417
1.583
1.667
11,8%
* Heimild Kjarninn 9.4. 2018 + Heimild um laun 2017 upplýsingafulltrúi Landsbanks

Heimild: Ársreikningar fyrirtækjanna.
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7. Kö nnun meðal fyrirtækja
Í mars 2018 sendi Talnakönnun spurningalista til 20 íslenskra fyrirtækja, þar af 16 sem skráð
eru á hlutabréfamarkaði og fjögurra banka. Svar barst frá 19 fyrirtækjum. Spurningarnar og
svör einstakra fyrirtækja má sjá í Viðauka 3. Niðurstöður birtast hér á eftir.
Mynd 4: Greiðir fyrirtækið út kaupauka?

Heimild: Könnun Talnakönnunar í mars-apríl 2018
Eitt fyrirtæki svaraði ekki, Kvika banki, sem skráð var á First North markaðinn í mars meðan
á könnunartímabilinu stóð, sex eru ekki með kaupaukakerfi, VÍS, Grandi, Íslandsbanki,
Landsbanki, Eik og Sjóvá. Hin 13 eru öll með einhvers konar kaupaukakerfi. Í ársreikningum
Kviku kemur fram að fyrirtækið veitir starfsmönnum kauprétt á hlutabréfum.
Mynd 5: Hvaða starfsmenn eiga rétt á kaupauka?

Heimild: Könnun Talnakönnunar í mars-apríl 2018
Hér sést að hjá tveimur fyrirtækjum fá allir starfsmenn kaupauka, en hjá tíu er það forstjóri og
jafnmörg eru með yfirstjórnendur. Í einhverjum tilvikum er mynstrið flóknara. Stjórn fær ekki
kaupauka í neinu fyrirtækjanna.
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Mynd 6: Hver eru skilyrði kaupauka?

Heimild: Könnun Talnakönnunar í mars-apríl 2018
Algengast er að miða útreikning kaupauka við blöndu af þeim kostum sem boðið var upp á, en
fjögur fyrirtæki af 13 miða aðeins við hagnað, eitt við sölu og eitt hefur annars konar viðmið
(þó hagnaðartengt).
Mynd 7: Hve háir geta kaupaukar forstjóra verið sem hlutfall af föstum launum?

Heimild: Könnun Talnakönnunar í mars-apríl 2018
Hér sést að í sex tilvikum af þrettán er miðað við að kaupaukar séu innan við 25% af föstum
launum sem hámark samkvæmt lögum hjá fjármálafyrirtækjum, hjá þremur geta þeir legið
milli 25 og 50%, hjá tveimur milli 50 og 100% og tvö hafa ekki ákveðna reglu. Rétt er að
vekja athygli á því að hér er um hámark að ræða, en ekki lágmörk. Í kaflanum um kaupauka í
bönkunum fyrir hrun kemur fram að þá gátu kaupaukar numið margföldum launum.
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Mynd 8: Hve háir geta kaupaukar annarra starfmanna verið sem % af föstum launum?

Heimild: Könnun Talnakönnunar í mars-apríl 2018
Kaupaukar annarra starfsmanna en forstjóra eru í flestum tilvikum innan við 25% af launum.
Þrjú fyrirtæki miða við hærri tölu sem mögulega kaupauka og hjá tveimur gildir engin
ákveðin regla.
Mynd 9: Hvaða form kaupauka notar fyrirtækið?

Heimild: Könnun Talnakönnunar í mars-apríl 2018
Flest fyrirtækin greiða út kaupauka í lok hvers árs, fjögur dreifa greiðslum á nokkur ár, þrjú
eru með kaupréttarsamninga og tvö greiða út bónusa ársfjórðungslega.
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Mynd 10: Hve háir geta kaupaukar orðið sem hlutfall af hagnaði fyrirtækisins?

Heimild: Könnun Talnakönnunar í mars-apríl 2018
Á þessari mynd sést að hjá meirihluta fyrirtækjanna eru kaupaukar innan við 25% af hagnaði,
en hjá öðrum gildir ekki um þetta sérstök regla, sem segir þó ekki að kaupaukarnir séu hærri
en 25% af hagnaði.
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8. Samantekt
Í þessari skýrslu hefur verið farið yfir bæði fræðilega umfjöllun um kaupauka og sögu þeirra á
Íslandi og að nokkru leyti í öðrum löndum. Þó að afkasta- og afkomuhvetjandi kerfi hafi
þekkst hér á landi frá fornu fari má segja að slíkir samningar verði ekki útbreiddir meðal
forstjóra og annarra stjórnenda fyrr en um og upp úr síðustu aldamótum. Þar voru
fjármálafyrirtækin fremst í flokki og þar urðu bónusar stundum yfirgnæfandi hluti launa. Nú
er þekkt hve hættuleg áhrif slík bónuskerfi geta haft. Freisting forstjóra og annarra stjórnenda
verður mikil að fegra afkomu. Í dómsmálum hér á landi hefur komið í ljós að bankarnir
stunduðu markvissa markaðsmisnotkun um árabil og héldu meðal annars uppi eigin
hlutabréfaverði sem skekkti markaðinn og olli miklu tjóni á markaði. Rannsóknarnefnd
Alþingis fjallaði í skýrslu sinni ítarlega um hættuna sem fylgir óhóflegum kaupaukum.
Erlendir fræðimenn taka í sama streng.
Hér á landi voru mjög fjölbreytileg kaupaukakerfi fyrir hrun. Ekki er að efa að flest þeirra
hafa verið hönnuð í samræmi við alþjóðlegar kenningar, en eins og sést voru fræðimenn á því
á þessum árum að ekki ætti að setja þök á bónusa.
Í Vísbendingu var síðsumars árið 2007 vitnað til eins mesta sérfræðings um markaði hér á landi sem sagði um verðmyndun á hlutabréfamarkaði: „Þessu er öllu saman handstýrt.“
Greinin heldur áfram: „Með öðrum orðum þá er það ekki venjulegt framboð og eftirspurn sem
ræður verði hlutabréfa heldur halda menn því uppi með því að vera með falska eftirspurn. Í
flestum hlutafélögum hérlendis, ef ekki öllum, er framboð flesta daga ekki meira en svo að
þeir sem hagsmuna eiga að gæta geta fjármagnað kaupin. Það er ekki nema þegar örvænting
grípur um sig á markaðinum að fjármagnið þrýtur og menn verða að lækka verð. Hagsmunir
kaupendanna af því að verðið sé hátt eru augljósir. Nær öll kaup eru mikið skuldsett og
hlutabréfin sjálf eru sett að veði. … Menn kaupa ekki bréfin sjálfir í eigin nafni heldur láta
ótengda sjóði sem þeir hafa áhrif á sjá um kaupin. … Hættan er sú verðið verði slitið úr öllum
tengslum við raunveruleikann og menn komist í þrot með fjármagn. Þá er voðinn vís.“15
Á þessum tíma var hættan á því að persónulegir bónusar gætu haft áhrif á verð hlutabréfa og
annarra verðbréfa ekki ljós, en eftir hrun hefur þetta komið berlega í ljós í umfjöllun
fræðimanna og annarra sem fjallað hafa um hegðunina sem leiddi til hrunsins. Þetta hefur leitt
til þess að bæði fyrirtæki og löggjafinn hafa nálgast bónusa af mikilli varfærni eftir hrun.
Flestir virðast á þeirri skoðun að hvatakerfi geti haft jákvæð áhrif, en ef þau verða of gjafmild
verða þau beinlínis hættuleg.
Íslensk fyrirtæki nýta enn mörg kaupaukakerfi en og fram kemur í kafla 7. Þau virðast
samkvæmt könnun sem hér birtist miklu einfaldari en bankarnir voru með fyrir hrun og
bónusum meira í hóf stillt. Afar mikilvægt er fyrir markaðinn og almenna umfjöllun um
fyrirtæki að sem mest gagnsæi gildi um öll kjör í fyrirtækjum. Annað vekur tortryggni.

15

Benedikt Jóhannesson: Allt handstýrt. Vísbending 33. tbl. 25. árg. 31.8. 2007.
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=363113&pageId=5838245&lang=is&q=Allt%20handst%FDrt
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Viðauki 1: Nokkur ummæli ú r ský rslu
Rannsó knarnefndar Alþingis
Hér á eftir eru beinar tilvitnanir 10. kafla í skýrslu Rannsóknarnefndarinnar16, sem flestar
skýra sig sjálfar, en varpa ljósi á hætturnar sem fylgdu hvatakerfum bankanna:


„ Eftir því sem skuldsetning fyrirtækja eykst ættu laun æðstu stjórnenda og
lykilstarfsmanna að vera að stærstum hluta föst laun og taka minna mið af
rekstrarárangri. Þetta á ekki síst við um banka.“



„[V]erkefni stjórnenda alþjóðlegra banka eru ærin og eðlilega þarf að gera miklar
hæfniskröfur til bankastjórnenda. Til að tryggja að þeim sé mætt með ráðningu réttra
aðila þurfa laun þeirra að vera samkeppnishæf.“



„[S]érstaða banka …[og] sú staða hversu mjög stjórnendur banka geta með
ákvörðunum sínum haft áhrif á afkomu þeirra, leiðir til þess að við skipulag og
framkvæmd launa- og hvatakerfa innan þeirra kann að vera varasamt að ákveða
launakjör bankastjóra þannig að stærstur hluti þeirra sé háður mælikvörðum sem
bankastjórarnir sjálfir og hlutaðeigandi starfsmenn geta haft töluverða stjórn á. Ólíkt
sjómanninum sem er háður náttúrunni um aflabrögð hefur bankastjórinn þræði í hendi
sér sem geta haft bókhaldsleg áhrif á rekstrarniðurstöðuna. Sem dæmi má nefna að
síendurnýjuð lán mynda aldrei bókhaldslegt tap. Þar ráðast áhrif lánsins af
ákvörðunum stjórnenda bankans.“



„Bankastjórnandi sem … hefur einungis einn tíunda hluta launa sinna í formi
grunnlauna eða fastra launa en 90% sem hlutfall af árangri fyrirtækisins mun
óhjákvæmilega einhvern tíma lenda í þeirri aðstöðu að þurfa að velja á milli þess að
taka bókhaldslega ákvörðun sem leiðir til þess að hann fái greidd hærri
samningsbundin laun eða velja rekstrarlegan og/eða bókhaldslegan kost í rekstri
bankans sem ekki tryggir honum jafn há laun. Eins og áður segir er hættan sem af
þessu leiðir sérstaklega mikil í fyrirtækjum sem þegar eru mjög skuldsett.“



„Í harðri samkeppni nútímans verður tæpast mikil stökkbreyting á arðsemi fyrirtækis
með því að auka rekstrarlegt hagræði. Aukin arðsemi verður fyrst og fremst vegna
nýrra uppgötvana, tækniframfara eða fjárfestinga sem leiða af sér meiri umsvif á
markaðnum. … Slíkt hvatakerfi er líklegt til þess að ýta félaginu fram af brúninni, ef
svo má að orði komast, því líkur eru á því að stjórnendurnir muni gera það sem þeim
er uppálagt og kerfið hvetur þá til ef þeir eiga að öðrum kosti á hættu að missa vinnuna
og sæta því tekjutapi sem af því leiðir.“

16

Rannsóknarnefnd Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008, Skýrsla, 3. bindi, 10. kafli
Launa-og hvatakerfi bankanna. https://www.rna.is/eldri-nefndir/addragandi-og-orsakir-falls-islensku-bankanna2008/skyrsla-nefndarinnar/bindi-3/10.-kafli/
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„Arðsemiskröfur af þessu tagi [25%] verða því að teljast óraunhæfar. Sé þeim haldið
til streitu eru þær til þess fallnar að ýta undir þá neikvæðu þætti sem búast má við að
fylgi hvatalaunum, þ.e. að stjórnendur taki of mikla áhættu í rekstri.“



„Kaupréttir í stórum skömmtum hafa viðlíka áhrif á hegðun stjórnenda og lán til kaupa
á hlutabréfum með lítilli eða engri persónulegri ábyrgð. Undir eðlilegum
kringumstæðum, hefðu lán til kaupa á hlutabréfum í bankanum þýtt lækkun eigin fjár
sem er bönkum, sem rekstrarfélögum, dýrkeypt.“
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Viðauki 2: Má naðarlaun
stjó rnarformanna 2015-17
Tafla 3:Mánaðarlaun stjórnarformanns 2015 til 2017 með lífeyrisgreiðslum
Fyrirtæki
2015
2016
Arionbanki
1.725
1.783
Marel
1.292
1.291
Landsbanki
850
1.083
VÍS
759
701
Íslandsbanki
750
775
TM
770
828
Síminn
975
967
Icelandair
675
729
Eimskip
545
628
Kvika
949
765
Össur
934
895
Skeljungur
879
776
Hagar
692
733
Origo
548
628
N1
633
689
Reitir
375
733
Sjóvá
540
623
Vodafone
533
633
Eik
417
417
Reginn
558
592
HB Grandi
378
456
Landsvirkjun
352
393
Rarik
306
333
Pósturinn
222
250
Isavia*
0
360
* Heimild turisti.is 9.4. 2018

2017 Br. 15 til 17
1.567
-9,2%
1.276
-1,3%
1.000
17,6%
902
18,8%
883
17,8%
883
14,8%
858
-12,0%
836
23,9%
832
52,7%
824
-13,1%
810
-13,3%
750
-14,7%
0
*
750
36,9%
742
17,3%
733
95,6%
710
31,5%
700
31,3%
667
60,0%
592
6,0%
568
50,2%
517
47,2%
333
9,1%
278
25,0%
390

Athugasemdir
Skipt um formann árið 2017

Uppgjörsár til 28.2. 2018. Lá ekki fyrir.
Skipt um formann árið 2016

Upplýsingar fundust ekki í ársreikningi

Heimild: Ársreikningar fyrirtækjanna.
Ekki var hægt að greina laun einstakra stjórnarmanna í fyrirtækjum í eigu ríkisins í
ársreikningum (ólíkt ársreikningum hlutafélaga) og oftast um nálgun að ræða. Rétt er að taka
fram að í sumum tilvikum er einnig um að ræða laun fyrir setu í stjórnum dótturfélaga eða
undirnefndum stjórnar. Engir stjórnarmenn fá kaupauka samkvæmt könnuninni.
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Viðauki 3: Spurningalisti til fyrirtækja
a.

Greiðir fyrirtækið út kaupauka?
Já
Nei

b. Hvaða starfsmenn eiga rétt á kaupauka? (Merkið við allt sem við á)
Bara forstjóri
Stjórn
Yfirstjórnendur
Valinn hópur
Allir starfsmenn
Annað
c. Hver eru skilyrði kaupauka?
Að hagnaður sé umfram ákveðið viðmið
Að hlutabréfaverð hafi hækkað umfram ákveðið viðmið
Hlutfall af hagnaði
Hlutfall af hækkun hlutabréfaverðs
Að sala fari umfram ákveðið viðmið
Hlutfall af sölu
Blanda af framangreindu
Annað
d. Hve háir geta kaupaukar forstjóra verið sem hlutfall af föstum launum?
0- 25,0%
25,1-50,0%
50,1-100,0%
Meira en 100%
Engin ákveðin regla
e. Hve háir geta kaupaukar annarra starfsmanna verið sem hlutfall af föstum launum?
0- 25,0%
25,1-50,0%
50,1-100,0%
Meira en 100%
Engin ákveðin regla
f. Hvaða form kaupauka notar fyrirtækið?
Fjárhæð greidda út að loknum hverjum ársfjórungi
Fjárhæð greidda út að loknum hverju ári
Fjárhæð greidda út á nokkrum árum
Kauprétt á hlutabréfum á fyrirfram ákveðnu verði
Hlutabréfaframlag (þ.e. hlutabréf í fyrirtækinu án endurgjalds)?
Annað
g. Hve háir geta kaupaukar orðið sem hlutfall af hagnaði fyrirtækisins?
0- 5,0%
5,1-15,0%
15,1-25,0%
25,1-50,0%
50,1-100,0%
Meira en 100%
Engin ákveðin regla
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Tafla 4: Niðurstöður úr könnun um kaupauka
Hvernig er kaupauki greiddur?

Hver eru skilyrði kaupauka?

Hve háir geta
kaupaukar forstj.
verið sem % af
föstum launum?

Hve háir geta
kaupaukar annarra
stm. verið sem % af
föstum launum?

Hve háir geta
kaupaukar
Að
Á
orðið sem % af Að
loknum nokkrum Kauphagnaði?
loknu ári fjórð.
árum
réttur

Að hagnaður sé umfram ákveðið viðmið

0- 25,0%

0- 25,0%

0- 25,0%

x

Allir starfsmenn

Blanda af framangreindu

0- 25,0%

0- 25,0%

0- 25,0%

x

Já

Forstjóri;Valinn hópur

Að hagnaður sé umfram ákveðið viðmið

0- 25,0%

0- 25,0%

0- 25,0%

x

Origo

Já

Allir starfsmenn

Blanda af framangreindu

0- 25,0%

0- 25,0%

Engin regla

x

Reginn hf.

Já

Forstjóri;Yfirstjórnendur

Að hagnaður sé umfram ákveðið viðmið

0- 25,0%

0- 25,0%

0- 25,0%

Nafn fyrirtækis

Greiðir
fyrirtækið Hvaða starfsmenn eiga rétt á kaupauka? (Merkið við allt
kaupauka? sem við á)

Icelandair

Já

Forstjóri;Yfirstjórnendur;Valinn hópur;Annað

Reitir

Já

TM hf.

Já

Forstjóri;Yfirstjórnendur;Valinn hópur

Að hagnaður sé umfram ákveðið viðmið

0- 25,0%

0- 25,0%

Engin regla

N1 hf.

Já

Forstjóri;Yfirstjórnendur;Valinn hópur

Blanda af framangreindu

25,1-50,0%

0- 25,0%

0- 25,0%

Eimskip

Já

Forstjóri;Yfirstjórnendur;Valinn hópur

Blanda af framangreindu

25,1-50,0%

0- 25,0%

Engin regla

x

Össur

Já

Forstjóri;Yfirstjórnendur

Að sala fari umfram ákveðið viðmið

25,1-50,0%

25,1-50,0%

0- 25,0%

x

Marel hf

Já

Forstjóri;Yfirstjórnendur;Valinn hópur

Blanda af framangreindu

50,1-100,0%

50,1-100,0%

Engin regla

x

x
x

Skeljungur

Já

Yfirstjórnendur

Blanda af framangreindu

50,1-100,0%

50,1-100,0%

0- 25,0%

Vodafone

Já

Forstjóri;Yfirstjórnendur

Annað*

Engin regla

Engin regla

Engin regla

x

Hagar

Já

Forstjóri;Yfirstjórnendur

Blanda af framangreindu

Engin regla

Engin regla

Engin regla

x

Eik

Nei

VÍS

Nei
Nei

Sjóvá

Nei

Landsbankinn

Nei

Íslandsbanki

Nei

Kvika

Ekki barst svar

x
x

Arion banki

HB Grandi hf.

x

x

x
x
x
x

Heimild: Könnun meðal fyrirtækjanna
Nokkur fyrirtæki létu þess getið að svarmöguleikar næðu ekki nákvæmlega utan um allar tegundir kaupauka. Rétt er að vísa á starfskjarastefnur
félaganna og skýringar í ársreikningum.

Tafla 5: Helstu eigendur skráðra félaga á hlutabréfamarkaði í mars 2018
Eigandi
Eimskip Fjarskipti Hagar
Icelandair Marel
N1
Origo
Reginn
Reitir
Síminn
Skeljungur TM
EIK
HB Grandi Sjóvá
VÍS
Líf. verslm.
13,9%
10,9%
6,9%
14,7%
9,3%
13,3%
10,1%
12,9%
14,1%
12,5%
10,0%
10,5%
13,7%
4,8%
10,0%
Gildi
9,4%
11,9%
13,0%
7,4%
6,2%
9,2%
7,3%
14,4%
9,1%
9,2%
9,1%
4,9%
8,6%
9,3%
2,8%
LSR A-deild
6,0%
6,0%
10,2%
7,0%
4,6%
8,2%
4,4%
9,9%
6,7%
6,6%
6,8%
5,5%
8,4%
5,7%
5,2%
Birta
4,1%
4,4%
5,6%
7,0%
4,0%
6,2%
9,9%
5,1%
1,4%
3,8%
3,6%
8,0%
6,5%
3,6%
3,5%
2,8%
Stapi
4,7%
5,0%
5,0%
4,2%
1,9%
3,0%
1,9%
5,3%
4,9%
5,6%
4,4%
2,0%
5,6%
1,9%
1,6%
3,9%
Vogun
11,0%
33,5%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn
0,9%
3,4%
3,4%
1,6%
2,4%
3,5%
3,5%
6,5%
2,9%
9,0%
5,6%
LSR B-deild
2,3%
2,3%
3,8%
2,7%
1,7%
3,2%
1,6%
3,9%
2,5%
3,7%
2,6%
2,2%
3,1%
2,2%
Lansdowne Icav Euro
11,2%
8,1%
2,9%
7,0%
7,2%
Global Macro Absolute Return
3,2%
3,4%
1,2%
1,6%
3,6%
3,8%
5,1%
2,6%
2,9%
3,6%
2,9%
Arion banki
1,0%
3,0%
1,2%
1,1%
2,8%
3,1%
3,0%
2,2%
4,9%
3,9%
0,7%
1,8%
4,2%
Stefnir - ÍS 15
3,4%
4,9%
2,4%
1,5%
3,2%
3,1%
3,0%
2,6%
2,8%
Eyrir Invest
25,9%
Festa
1,8%
2,6%
3,3%
1,3%
1,8%
0,9%
1,4%
1,8%
4,0%
2,2%
1,3%
2,5%
Sjóvá-Almennar
2,6%
1,1%
2,2%
4,5%
2,1%
2,2%
2,7%
2,2%
4,4%
Söfnunarsjóður lífeyrisr.
1,4%
1,8%
2,2%
2,0%
1,8%
3,1%
1,6%
3,0%
3,2%
1,7%
Almenni
1,8%
0,9%
1,7%
1,4%
5,0%
1,5%
7,9%
1,1%
Kvika banki
3,1%
2,1%
1,5%
1,5%
2,7%
9,2%
Wellington Trust
1,7%
4,3%
8,9%
1,3%
2,2%
1,2%
Brú
0,9%
3,2%
1,2%
1,4%
2,1%
2,6%
1,3%
2,5%
4,0%
Lífsverk
0,7%
2,6%
1,2%
1,1%
2,5%
3,0%
2,1%
5,5%
Stefnir - ÍS 5
1,8%
4,9%
1,9%
2,4%
1,4%
2,2%
2,1%
1,4%
Global Macro Portfolio
2,0%
2,1%
1,9%
2,2%
3,1%
1,4%
1,7%
2,4%
Yucaipa American
15,3%
Landsbréf
1,8%
2,6%
1,0%
4,3%
2,4%
1,5%
1,2%
SVN eignafélag
13,0%
CF Miton UK Multi Cap
1,5%
3,2%
3,3%
4,5%
365 miðlar
10,9%
Vátryggingafélag Íslands
1,2%
1,2%
2,2%
1,2%
2,0%
2,9%
Yucaipa American Alliance
10,0%
IS Hlutabréfasjóðurinn
1,4%
2,0%
2,7%
1,5%
1,5%
0,5%

Heimild: Fjármál og ávöxtun 2018. Miðað við stöðu 8. mars 2018. Rauðleitt táknar stóran eignarhlut, grænleitt tiltölulegan lítinn en þó
einhvern.
Taflan sýnir dreifingu eignarhluta hjá helstu fjárfestum á íslenska hlutabréfamarkaðinum. Fjórir síðustu dálkarnir sýna þau félög sem ekki hafa
kaupaukakerfi. Sú kenning kynni að koma upp á mismunandi eignarhald hefði áhrif á það hvort kaupaukakerfi gilti eða ekki. Ekki er sýnilegur
munur á eignarhaldi á þessum félögum og hinum þar sem kaupaukakerfi er í gildi.
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