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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar 
heimsfaraldurs kórónuveiru.

Undirritaður telur að framkomið frumvarp sé mikið framfaraskref fyrir nýsköpun á Íslandi og að það muni 
styðja vel við innlendan hugverka- og þekkingariðnað. Þess ber að þakka og hrósa þeim sem hafa komið 
að þeirri vinnu og ákvarðanatöku. Undirritaður hefur starfað í tölvuleikjageiranum meira og minna frá því 
hann kom að stofnun CCP árið 1997. Á þeim tíma var stuðningsumhverfið mjög veikburða á Íslandi og 
margoft stóð CCP mjög tæpt og var í raun nokkrum sinnum tæknilega gjaldþrota en keyrt áfram af 
þvermóðsku lykilmanna sem þurftu að fara í gegnum sex mánaða launalausan tíma. Oft kom sú hugsun 
upp að betra væri bara að leggja árar í bát og fara að vinna í banka, sem borguðu á þeim tíma vel. Sem 
betur fer fyrir þá sem drógu vagninn launalaust, fjárfesta sem höfðu lagt félaginu til fé og aðra 
hagsmunaaðila s.s. Íslenska ríkið, héldu menn áfram að róa og hafðist það á endanum að koma félaginu 
fyrir vind. CCP hefur frá stofnun aflað mikilla gjaldeyristekna fyrir þjóðarbúið og beinum og óbeinum 
tekjum til ríkissjóðs. Það má í raun segja að mikil áræðni réð þar um en líka heppni. Hlutirnir féllu með 
fyrirtækinu á réttum tíma, annars hefði farið illa. Það má ekki vera þannig að heppnin ráði ríkjum í 
jafnmikilvægum málum eins og var með CCP. Það er mikilvægt að tryggja stoðirnar fyrir 
nýsköpunarfyrirtæki í landinu og skapa samkeppnishæft umhverfi á við lönd sem standa vel að málum 
varðandi innviði fyrir sprota- og nýsköpunarfyrirtæki og við sem þjóð viljum gjarnan bera okkur saman við. 
Árið 2015 stofnaði undirritaður við annan mann tölvuleikjafyrirtækið 1939 Games, en í dag starfa 11 
manns hjá félaginu. Stofnendum varð strax ljóst að umhverfið hafði batnað mikið frá því að CCP var 
stofnað og núna er aftur er stigið mikilvægt framfaraskref í þeim efnum. 1939 Games hefur frá upphafi 
fengið tvo styrki frá Tækniþróunarsjóð annars vegar frumherjastyrk að upphæð 7 m.kr. og hins vegar 
vaxtarstyrk til tveggja ára, samtals 50 m.kr. Fyrri styrkurinn varð í raun forsendan fyrir því að farið var af 
stað í verkefnið og síðari styrkurinn kom þegar mikið lá við milli hlutafjárútboða og gaf stjórnendum 
fyrirtækisins það svigrúm sem þurfti til að sækja fé til erlendra og innlendra fagfjárfesta af styrk sem skipti 
sköpum um framtíð félagsins. Það er því ánægjulegt og mikilvægt að frekari styrking Tækniþróunarsjóðs 
sé hluti af aðgerðarpakkanum. Þá hafa englafjárfestar fengið skattafslátt en 1939 Games var annað 
fyrirtækið á landinu sem gat nýtt sér þann fjárfestingarhvata og skipti hann miklu við fyrstu fjármögnun 
félagsins. Hér er klárlega tækifæri að efla þennan þátt enn frekar og mætti auka afsláttinn af fjárfestingu 
í sprotafyrirtæki enn frekar.

Fyrir 1939 Games skiptir gífurlegu máli upp á frekari uppbyggingu hér á landi til framtíðar að endurgreiðsla 
rannsóknar- og þróunarkostnaðar hækki úr 20% í 25%. Það hefur strax áhrif þar sem félagið er núna að 
íhuga að byggja starfsemina alfarið upp á Íslandi næstu árin frekar en að opna erlenda starfstöð. Umrædd 
breyting á endurgreiðslunni auk lækkun gengis krónunnar hefur breytt þeirri sviðsmynd til muna og gert
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landið mun samkeppnishæfara. Undirritaður veit til þess að skv. heimildum innan EES væri hægt að taka 
þetta hlutfall í 35% fyrir meðalstór fyrirtækin og upp í allt að 45% fyrir lítil fyrirtækin. Hér er gífurlegt 
tækifæri til að fjárfesta til framtíðar í hugviti og skapa jafnvel enn frjórri jarðveg fyrir CCP framtíðarinnar 
sem skapa milljarða í gjaldeyristekjur á ári. Þess ber að geta að 1939 Games gaf út sinn fyrsta leik 15. apríl 
og nema tekjur félagsins af fyrstu 2 vikunum hátt í 40 m.kr. og er gert ráð fyrir því að tekjur þessa árs nemi 
rúmum milljarð króna það er því ljóst að eftir miklu er að slægjast. Þá ber einnig að nefna það að 
fjármögnun fyrirtækisins frá upphafi hefur verið um 5 milljónir USD frá 2015 og um u.þ.b. tveir þriðju þess 
fjármagns komið erlendis frá.

Að koma Kríu á laggirnar þannig að framtaks- og vísisjóðir geti komið á legg nýjum sjóðum (þar sem 
margir eru fullfjárfestir í dag) er gífurlega mikilvægt en til skemmri tíma er stuðnings-Kría mikilvæg fyrir 
þau fyrirtækin sem langt voru komin með fjármögnun fyrir COVID-19. Hér hefur verið stigið mikið 
gæfuspor til lengri tíma sem vonandi og væntanlega skilar þjóðarbúinu, arðsömum alþjóðlegum 
fyrirtækjum til framtíðar.

Að lokum vill undirritaður þakka jákvæð skref fyrir atvinnulausa og námsmenn en þar liggur mannauður 
sem getur skilað verðumætum til samfélagsins. 1939 Games er strax farið að skoða þetta úrræði þar sem 
meira svigrúm skapast til að ráða fólk og gefur jafnframt viðkomandi einstaklingum dýrmæta reynslu úr 
tölvuleikjageiranum og jafnvel framtíðarstarf hjá 1939 Games ef vel gengur.
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