
 

 
 
 

Skýrsla stjórnar Samtaka sprotafyrirtækja 

Lögð fram á aðalfundi 7. febrúar 2018. 

 

Ágætu félagsmenn. 

Nú er lokið 13. starfsári Samtaka sprotafyrirtækja, SSP, sem voru stofnuð 2. júní 2004. Markmiðið með                
stofnun SSP var að vinna að hagsmuna- og stefnumálum sprotafyrirtækja og taka virkan þátt í að móta                 
stefnu markvissrar þróunar hátækniðnaðar á Íslandi. 
 
Miðað er við þá skilgreiningu að sprotafyrirtæki eru fyrirtæki sem sprottin eru upp úr rannsókna- eða                
þróunarverkefnum einstaklinga, þróunarhópa, háskóla, rannsóknarstofnana eða annarra fyrirtækja og         
byggjast á sérhæfðri þekkingu, tækni eða öðru nýnæmi á því sviði sem viðkomandi fyrirtæki starfar á. 
 
Miðað er við að fyrirtækin séu hlutafélög (hf.), einkahlutafélög (ehf.) eða samvinnufélög (sf.) og að: 

● Þróunarkostnaður fyrirtækjanna sé að jafnaði a.m.k. 10% af veltu þegar horft er til             
yfirstandandi starfsárs og þriggja síðustu ára. 

● Þá er gert ráð fyrir að fyrirtæki hætti að teljast sprotafyrirtæki þegar þau hafa náð veltu sem                 
nemur einum milljarði eða verið skráð í aðallista kauphallar. 

 
Fyrirtæki innan SSP eru góður þverskurður tækni- og hugverkafyrirtækja úr ólíkum starfsgreinum, s.s.             
upplýsingatækni, leikjaiðnaði, líftækni, orku- og umhverfistækni, heilbrigðisiðnaði/tækni,       
matvælatækni, véltækni og byggingartækni. Í SSP eru á fimmta tug fyrirtækja sem falla undir              
áðurnefnda skilgreiningu.  
 
 
Stjórn SSP 2017 
 
Í stjórn SSP voru eftirfarandi aðilar kjörnir á síðasta aðalfundi 12. janúar 2017: 
 
Formaður 

● Erlendur Steinn Guðnason, Inspirally ehf.  
 

Til tveggja ára:  
● Oddur Sturluson, TeqHire ehf 
● Kristinn Aspelund Ankeri Solutions ehf 

 
Til eins árs: 

● Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir, CRI 
● Íris Ólafsdóttir, Kúla 3D ehf.  

 
Varastjórn til eins árs:  

● Iðunn Jónssdóttir, Modulus ehf.  
● Fida Abu Libdeh, geoSilica ehf. 

 
 
Helstu þættir í starfsemi SSP 2017 
 
● Facebook síða SSP 

SSP hefur starfrækt Fésbókarsíðu, https://www.facebook.com/sprotar/,  síðan 2015 og nýtt til að 
tilkynna um fréttir og viðburði af SSP.   Stjórn SSP hvetur sprota til að koma þar með ábendingar 
til stjórnar og hægt er að fjalla þar um afmörkuð málefni. 
 

● Opinn fundur um fjármögnun sprotafyrirtækja 
Í framhaldi af aðalfundi SSP 12. janúar var haldinn opinn fundur um fjármögnun fyrirtækja þar 
sem hátt í 60 manns mættu og flutt voru 3 erindi: 

1 

 

https://www.facebook.com/sprotar/


 

 
 

 
1. Inngangur – stutt um starfsemi SSP – Erlendur Steinn Guðnason – formaður SSP 
2. Fjármögnunarumhverfi sprotafyrirtækja – úttekt og tillögur til úrbóta – Stefán Þór 

Helgason – KPMG 
3. Kynning á samstarfi Arion banka við European Investment Fund - Jónas Páll Jakobsson – 

Arion banki 
 

● Bréf til Benedikts Jóhannessonar, fyrrverandi fjármála- og efnahagsráðherra var sent 24. mars 
2017. Efni bréfsins var eftirfarandi: Breytingar á lögum vegna endurgreiðslu rannsóknar- og 
þróunarkostnaðar og önnur mikilvæg framfaraskref til að efla nýsköpun og auka 
samkeppnishæfni Íslands  

o Í kjölfar þess að bréfið var sent fóru aðilar frá SI og SSP á fund í ráðuneytið. Bent var m.a 
á það að í kringum okkur í nágrannaríkjum er umgjörð þessara mála í fastari og betri 
skorðum. 

o Í bréfinu var bent á að ágallar væru á ákvæðum frumvarpsins varðandi skattalega hvata 
fyrir einstaklinga til að fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja á byrjunarstigum vaxtar. 
Þessum skilaboðum var komið til skila í umsögn og minnisblöðum sem Samtök 
iðnaðarins og Samtök sprotafyrirtækja sendu efnahags- og viðskiptanefnd í ferli málsins 
á Alþingi á sínum tíma. 

o Endurskoðun á þessu málefni var komið í gang áður en ríkistjórnin féll í október sl. Vinna 
er hafinn við að senda bréf á Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra og óska eftir fundi 
með honum. Nú er lag þar sem að von um jákvæða meðferð þessa málaflokks er að finna 
í nýjum stjórnarsáttmála. 

o Sett hafa verið niður markmið um að endurskoðun þessari verði lokið fyrir sumarið 2018. 
 

● Hugverkaráð SI  
Hugverkaráð Samtaka iðnaðarins var upphaflega sett á laggirnar þann 4. mars 2016.  

● Hlutverk ráðsins felst aðallega í því að styrkja þau málefni sem eru sameiginleg 
fyrirtækjum sem starfa á alþjóðamörkuðum og byggja afurðir sínar og þjónustu á 
tækni og hugverki. 

● Markmið Hugverkaráðs er að efla samkeppnishæfni hugverka- og tæknifyrirtækja á 
Íslandi með því að vera leiðandi afl í hagsmuna- og stefnumálum þeirra. 

● Virkni í Hugverkráði var ekki mikil á árinu 2017. Á þessu ári mun starfssemi ráðsins 
eflast til muna og unnið verður ötullega að hagsmunamálum hugverka á Íslandi. 
Haldnir verða mánaðarlegir stjórnarfundir sem er mikil breyting frá síðasta starfsári. 

 
Yfirlit yfir verkefni Hugverkaráðs á árinu 2017  

● Afnám þaks vegna endurgreiðslna R&Þ er forgangsmál hjá SI sem unnið verður 
áfram með. 

● Tækni- og hugverkaþing SI var haldið fyrir fullum sal í Hvammi á Grand Hótel 
Reykjavík 13. október 2017. 

● Málefni og áherslur sem kynntar  voru eru eftirfarandi: 
1. Tryggjum starfsemi hugverkadrifinna fyrirtækja á Íslandi með hækkaðri 

hámarksendurgreiðslu á rannsóknar- og þróunarkostnaði. 
2. Slípun umgjörð skattahvata við fjárfestingu í nýsköpun  
3. Auðveldum erlendum sérfræðingum að flytja til Íslands og byggja upp 

samfélagið  
4. Gagnatengingar auki samkeppnishæfi og geri landið að áhugaverðum valkosti 

fyrir nýsköpun, gagnavinnslu og gagnaver  
5. Nýsköpunarsjóður verði nýttur til að hvetja til fjárfestinga erlendra og innlendra 

fagfjárfesta  
6. Gerum íslenska skólakerfið samkeppnishæft  
7. Myndum samfellu úr grunnskóla í háskóla. Veitum auknu fé til grunnskóla til að 

auka gæði kennslu í tækni- og raungreinum og auka tæknisköpun  
8. Stefnumót vísindamanna og atvinnulífs  

 
● Stjórnarslit 

2 

 



 

 
 

o Stjórnarslit urðu í september 2017 og ný ríkisstjórn tók við í lok nóvember 2017. Þetta 
ástand setti strik í reikninginn við að koma hagsmunamálum sprotafyrirtækja áfram. 
 

● 100. stjórnarfundur SSP 
o Föstudaginn 10. mars var 100. stjórnarfundur SSP haldinn. Um sérstakan afmælisfund 

var að ræða þar sem Sigmar Guðbjörnsson fyrrverandi formaður var  með erindi. Árshóf 
SI fór fram seinna um kvöldið með góðri mætingu  frá SSP. 
 

● Helstu áherslur ársins 2018 
o Fjármögnunarumhverfi 

▪ Umhverfi frumkvöðla í dag þegar kemur að fjármögnunarmöguleikum er 
óskipulagt og þarfnast lagfæringar að mati stjórnarmanna. 

▪ Vantar markvissa umgjörð um það hvernig sprotar hafa möguleika á að komast 
áfram með vænlegar hugmyndir. Þörf er á að móta ákveðið skipulag til að hjálpa 
frumkvöðlum. 

o Nýsköpunarlög 2016  
▪ Skattafsláttur 

● Aðeins eitt fyrirtæki hefur til þessa nýtt sér löggjöfina en fyrirtækjum 
eru settar þröngar  skorður. Þarf að benda ráðamönnum á þessa stöðu 
sem sannar vankanta löggjafarinnar og liggja fyrir tillögur SSP um 
úrbætur. 

▪ Endurgreiðsla R&Þ 
● Afnema þarf þök og hækka endurgreiðsluhlutfall í 25% til að tryggja 

samkeppnishæfni Íslands um að halda stærri þróunarverkefnum á 
Íslandi 

▪ Kaupréttir 
● Efla þarf notkun kaupréttaáætlana hjá sprotafyrirtækjum til að halda í 

gott fólk. Hækka þarf þak kaupréttaáætlana sem falla undir 
fjármagnstekjuskatt og færa greiðslu tryggingargjalda 
kaupréttaáætlana sem falla undir tekjuskatt við sölu bréfa. 
 

 
Forgangslisti verkefna SSP frá  stefnumótunarfundi í mars 2015  

 
Verkefni - nafn: Staða og næstu skref 
V1. "Sprotahöllin" - samfella og samræma aðgerðir 
- frumkvöðlasetur ofl. -  alvöru miðstöð á 
forsendum fyrirtækja. Samfella í stoðumhverfinu - 
aðgangur að þekkingu eftir þörfum - yfirsýn um 
hvert næst - Stuðningsnet - ráðgjafaráð - aðgangur 
að þekkingu 

Móta og útfæra verkefnið nánar í samstarfi við 
stjórnvöld - ANR 

V2. Virkur markaður með hlutafé sprotafyrirtækja Ný skýrsla KPMG/Finnland liggur nú frammi um 
Norræna fjármögnunarmarkaðinn fyrir 
nýsköpunarfyrirtæki.   Móta þarf næstu skref til að 
skapa virkan uppbyggingarmarkað með hlutabréf 
nýsköpunarfyrirtækja.  

V3. Skattaafsláttur fyrir fjárfesta til hlutafjárkaupa í 
sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum 

Í framhaldi af fundi með fjármálaráðherra 
(11.04.17) þarf að fylgja málinu eftir, m.a. á 
vettvangi Vísinda- og tækniráðs.  

V4. Stóraukin fjárfesting viðskiptaengla í sprotum - 
viðskiptahraðlar og plattform 

Greina stöðu, skilgreina og útfæra verkefnið 
nánar.  Ný skýrsla KPMG/Finland fyrir Nordic 
Innovation er innlegg í málið.  

V5. Ekkert hámark á endurgreiðslur r&þ kostnaðar - 
Fyrirframgreiðsla endurgreiðslu R&Þ kostnaðar - 
gegn skilagrein 

Málið er komið inn í stjórnarsáttmála nýrrar 
ríkisstjórnar og verður því fylgt eftir. 
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V6. Sprotafyrirtæki undanþegin gjaldeyrishöftum - 
skilgreina viðmið 

Með afnámi hafa hefur málinu verið lokið. 

V7. Auka hraða frá hugmynd í framkvæmd - aukin 
útfhlutunartíðni hjá TÞS 

Endurmeta stöðuna eftir breytingar á síðasta ári 
og hvað megi enn laga.  

V8. Nýtt félagaform fyrir sprota (ný lög eða breyting 
á lögum) shf 

Verkefni lokið að mestu fyrir örfyrirtæki.  Það voru 
hins vegar aðrir þættir sem fylgdu frumvarpinu 
sem fela í sér ný vandamál fyrir fyrirtæki sem gera 
upp í erlendum gjaldmiðli sem þyrfti að skoða í 
öðru verkefni.  

V9. Lifandi mælaborð með hagtölum sprota - 
útflutningur, velta, störf ofl. 

Skilgreina nánar / hvað á að vera i mælaborðinu - 
taka síðan upp þráðinn við Hagstofuna. 

V10. Samstarf stjórnvalda og nýsköpunarfyrirtækja 
- kortleggja þarfir og efla umbótastarf (viðkenning) 

Málið er í afturför.  HSV hefur verið lagt til hliðar 
af ANR.   Einhverjar óljósar hugmyndar hafa verið 
ræddar um nýjan vettvangi í samræmi við áætlun 
fyrri ráðherra, en ekki er í hendi með það.  SSP 
þarf að mynda sér skoðun á því máli.  

 
 
 

 

4 

 


