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Alþjóðleg stjórnendakönnun KPMG 

Framtíðin er í dag 
stjórnenda finnst 

TILTRÚ þeir öruggir með 
vöxt til framtíðar 

stjórnenda töldu sérstaklega NÝSKÖPUN/ 
mikilvægt að nýsköpun væri 

VÖRUÞRÓUN hluti af stefnu fyrirtækisins 

stjórnenda sögðu að allar líkur væru á 
BREYTINGAR því að fyrirtæki þeirra tækju verulegum 

breytingum innan þriggja ára 

stjórnenda segjast hafa gripið STARFSÞRÓUN 
til aðgerða til að þróa hæfileika HÆFILEIKAR og starfshæfni starfsmanna 

stjórnenda hafa ÁHERSLA Á 
áhyggjur af trygglyndi VIÐSKIPTAVINI viðskiptavina 

41% 

88% 

99% 

77% 

89% 



 
stjórnenda eru áhyggjufullir 

RÖSKUN að nýir markaðsaðilar raski (DISRUPTION) 
viðskiptalíkani þeirra 

stjórnenda finnst 
NETÓGNIR þeir ekki nægjanlega 

undirbúnir fyrir netárásir 

stjórnenda eru áhyggjufullir 
TÆKNI um að þeirra fyrirtæki nái ekki 

að halda í við tækninýjungar 

stjórnenda hafa trú á því ÁRLEG 
að vöxtur veltu verði 2-5% 

VELTUAUKNING á næstu þremur árum 

stjórnenda segja að samstarf sé 
SAMSTARF lykillinn að auknu virði fyrirtækisins 

á næstu þremur árum 

77% 

72% 

65% 

58% 

48%

kpmg.com/CEOoutlook  #CEOoutlook 



Tilgangur KPMG er að hafa 
jákvæð áhrif með því að efla 
traust í samfélaginu og stuðla 
að þróun og breytingum til 
hagsbóta fyrir samfélagið 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Rekstur og ferlar 
KPMG vinnur með stjórnendum að því að 
finna lausnir á flóknum vandamálum sem 
upp geta komið í rekstri fyrirtækja. 

– Áætlanagerð – Kostnaðarhagræðing 

– Breytingastjórnun – Kostnaðarlíkön 

– Endurskipulagning – Rekstrarupplýsingar 
rekstrar og viðskiptagreind 

– Stjórnun – Sameiginleg 
viðskiptaferla (BPM) stoðþjónusta og 

útvistun (Global services) – Hvatakerfi 
– Straumlínustjórnun– Innkaup og 

lagerstýring 

Benedikt K. Magnússon 
Partner, sviðsstjóri ráðgjafarsviðs 
545 6236 / bmagnusson@kpmg.is 

stjórnenda sögðu að 
allar líkur væru á því að 

fyrirtæki þeirra tækju 
stórkostlegum breytingum 

innan þriggja ára 

41%
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Stefnumótun 
Við vinnum með fyrirtækjum, stofnunum 
og sveitarfélögum á öllum sviðum rekstrar, 
við að móta stefnu sem skilar árangri. 

– Fundarstjórnun – Stefnumótun 
og innleiðing– Fyrirlesarar 

– Sviðsmyndir – Klasar 
– Verkefnastjórnun – Nýsköpun 

77%
stjórnenda töldu 

sérstaklega mikilvægt 
að nýsköpun væri hlutur 

af stefnu fyrirtækisins 

TÆKNI

Benedikt K. Magnússon 
Partner, sviðsstjóri ráðgjafarsviðs 
545 6236 / bmagnusson@kpmg.is 
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Framlínuframboð 
Rannsóknir sýna að til að ná forskoti í samkeppni 
þurfa fyrirtæki að hlusta á þarfir viðskiptavinarins. 
Lausnir okkar hjálpa fyrirtækjum að efla þjónustu 
og sölu. 

– Forskot í samkeppni – Sölugreining 

– Fyrirmyndarþjónusta – Sölustjórnun 

– Viðskiptavinurinn í – Úttekt á núverandi 
forgang með CRM þjónustu 

– Samfélagsmiðlar – Þjónustukannanir 
og markaðssetning – Þjónustustaðlar 
á netinu 

– Skoðanakannanir 

stjórnenda hafa 
áhyggjur af trygglyndi 

viðskiptavina 

88%
ÁHERSLA Á VIÐSKIPTAVINI

Benedikt K. Magnússon 
Partner, sviðsstjóri ráðgjafarsviðs 
545 6236 / bmagnusson@kpmg.is 



Ísland 
280 starfsmenn 
16 starfstöðvar 

Noregur 
1.000 starfsmenn 
25 starfstöðvar 

Danmörk 
450 starfsmenn 
5 starfstöðvar 

Svíþjóð 
1.700 starfsmenn 
60 starfstöðvar 

Finnland 
900 starfsmenn 
23 starfstöðvar 

Á ráðgjafarsviði KPMG 
starfa tæplega 50 ráðgjafar á 
Íslandi og um 1.000 ráðgjafar 
á Norðurlöndunum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjármál fyrirtækja 
Í síbreytilegu umhverfi er nauðsynlegt að vera vakandi 
fyrir tækifærum til að breyta, stækka eða minnka til 
þess að hámarka verðmæti rekstrarins og eigenda 
fyrirtækisins. Þetta eru sérfræðingar okkar í fjármálum 
fyrirtækja að fást við alla daga. 

– Áreiðanleikakannanir – Samstarf og samrunar 

– Endurskipulagning – Undirbúningur 
fjárhags skráningar á markað 

– Fjármögnun – Verðmat 

– Kaup á fyrirtækjum – Viðsnúningur í rekstri 

– Sala fyrirtækja 

stjórnenda segja að 

58%
samstarf sé lykillinn að 

auknu virði fyrirtækisins 
á næstu þremur árum Svanbjörn Thoroddsen 

Partner á ráðgjafarsviði 
545 6220 / sthoroddsen@kpmg.is 

SAMSTARF

Magnús Erlendsson 
Partner á ráðgjafarsviði 
545 6258 / merlendsson@kpmg.is 
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Áhættustjórnun og 
innri endurskoðun 
Stjórnendur eru sífellt að leita nýrra leiða til að skapa 
verðmæti fyrir hluthafa. Hægt er að benda á að bein 
tengsl eru á milli virði félaga og áhættustjórnunar. Á 
undanförnum árum hefur vitund stjórnenda gagnvart 
áhættustjórnun eflst til muna og ríkari kröfur 
samfélagsins gerðar um góða stjórnarhætti. 

Virkt innra eftirlit styrkir innviði félagsins og styður 
þannig við að félög nái markmiðum sínum. 

– Áhættustjórnun 

– Áhættustjórnun upplýsingakerfa 

– Fylgni við lög og reglugerðir 

– Innri endurskoðun 

– Rannsókn á misferli 

– Samfélagsleg ábyrgð 

– Stjórnarhættir fyrirtækja 

– Úttekt á virkni innra eftirlits 

stjórnenda finnst 
þeir ekki nægjanlega 

undirbúnir fyrir netárásir 

72%
NETÓGNIR

Helga Harðardóttir 
Partner á ráðgjafarsviði 
545 6204 / hhardardottir@kpmg.is 
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Upplýsingatækni 
Í umhverfi þar sem stjórnendur takast á við stöðugar 
áskoranir um að bæta þjónustu og auka samkeppnishæfni 
er mikilvægt að skipulag upplýsingatæknimála sé skilvirkt 
og styðji við stefnu og framtíðarsýn. 

– Bestun viðskipta- og – Rekstrarupplýsingar og 
upplýsingatækniferla viðskiptagreind (BI) 

– Microsoft Dynamics – Sjálfvirknivæðing ferla 
NAV ráðgjöf – Smíði og vottun líkana 

– Netöryggi – Stefnumótun og rekstur 
– Ráðgjöf við innleiðingu upplýsingakerfa 

viðskiptakerfa – Tölvuský og skýjalausnir 
– Rekstrarhagræðing í – Verkefnastjórnun í 

upplýsingatækni upplýsingatækni 

stjórnenda hafa áhyggjur 
af því hvernig fyrirtækið 

muni fylgja nýjustu tækni 
svo sem sjálfvirknivæðingu 

ferla og gervigreind 

85%

HRÖÐ TÆKNIÞRÓUN

Davíð Kr. Halldórsson 
Partner á ráðgjafarsviði 
545 6134 / dhalldorsson@kpmg.is 
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Reykjavík 
Borgartúni 27 

Akranes 
Kirkjubraut 28 

Akureyri 
Glerárgötu 24 

Borgarnes 
Bjarnarbraut 8 

Dalvík 
Ráðhúsi 

Egilsstaðir 
Fagradalsbraut 11 

Hafnarfjörður 
Reykjavíkurvegi 66 

Hella 
Þrúðvangi 18 

Höfn í Hornafirði 
Litlabrú 1 

Reyðarfjörður 
Austurvegi 20 

Reykjanesbær 
Krossmóa 4 

Sauðárkrókur 
Borgarmýri 1a 

Selfoss 
Austurvegi 4 

Skagaströnd 
Oddagötu 22 

Stykkishólmur 
Aðalgata 5 

Vestmannaeyjar 
Kirkjuvegi 23 

Sími 545 6000 

kpmg.is 
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