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Summary 
This work was done in cooperation with Skinnaiðnað – Akureyri 

ehf. with the aim to create an Excel model that could be used in 

sales- and production planning. 

The first step was to introduce the project to the people in marketing 

and production management in the company.  Then old data from 

company files were analyzed and new data collected.  The 

information gathered was used to make an Excel model to get 

overview of predicted sales in different markets, stock value pr. 

month and prediction of interest cost of loans in each month. 

The Excel model made is built on sales prediction and production 

plan is made accordingly so the production at each time is enough 

for the predicted sale. 

 

The suggestion for improvement is mainly well-organized use of an 

Excel model for planning.  Regular calculation of stock value and 

simple overview in a column chart can give executives easy and 

simple picture of status and developments. 

 

Also the price of raw material the company pays in the autumn has 

to be considered in relation to the financing possibilities.  But in 

order to succeed in that field it is necessary to change the raw skin 

market in Iceland so that Icelandic and foreign companies will be in 

competitive environment. 
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“Ég undirrituð lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa 

verkefnis og er það ágóði eigin rannsókna.” 

 

_________________________________________ 

Íris Jóhannsdóttir 
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Útdráttur 
Verkefni þetta var unnið í samvinnu við Skinnaiðnað Akureyri ehf. 

og markmiðið var að útbúa Excel líkan sem myndi nýtast við gerð 

sölu- og framleiðsluáætlun. 

Fyrsta skrefið var að kynna verkefnið fyrir þeim starfsmönnum sem 

unnu á skrifstofu fyrirtækisins.  Því næst voru fyrirliggjandi gögn 

greind og nýrra gagna aflað.  Gögnin voru notuð til að setja saman 

Excel-líkan til að fá yfirlit yfir áætlaða sölu eftir mörkuðum, þróun 

verðmætis lagera eftir mánuðum og fjárbindingu og áætlaðan 

vaxtakostnað af afurðalánum.   

Excel-líkanið sem var sett saman byggir á söluáætlunum og 

framleiðsluáætlun tekur svo á því hvað þurfi að framleiða á hverjum 

tíma til að geta selt eða svarað áætlaðri eftirspurn.   

Tillögur til úrbóta eru þær helstar að taka upp markvissa notkun á 

Excel líkani til áætlunargerðar.  Útreikningar á birgðavirði á 

hverjum tíma og einfalt yfirlit í súluriti, getur gefið stjórnendum 

fljóttekiðg einfalt yfirlit yfir stöðu og þróun mála.   

Einnig, að skoða það verð sem að fyrirtækið er að greiða fyrir 

hrávöru á haustin með tilliti til lánsfjármöguleika.  En til þess að 

þetta megi takast þarf jafnframt að koma á einhverju fyrirkomulagi á 

hráskinnamarkaðnum þannig að skinnafyrirtæki á Íslandi séu í 

samkepnisbæru umhverfi við erlendan skinnaiðnað 
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Inngangur 
Verkefni þetta er unnið í samvinnu við SkinnaiðnaðAkureyri ehf.   

Farið verður yfir sögu og bakgrunn fyrirtækisins, hvernig 

framleiðslukerfinu er háttað og einnig verða sölumál skoðuð ásamt 

því að skoða hvernig markaðir hafa þróast undangengin ár. 

Fjallað verður um upplýsingakerfi og áætlunargerð.  Sérstaklega 

verður fjallað um sölu og framleiðsluáætlanir og þær tengdar 

starfsemi Skinnaiðnaðar. 

Sett verður saman Excel-líkan sem byggir á söluáætlun og 

framleiðsluáætlun, athuguð fjárbinding í lagerum og möguleg 

fyrirgreiðsla rekstrarlána. 

Birgðir í fyrirtækinu verða útskýrðar og hve mikil fjárbinding er í 

vörum í vinnslu.  Einnig verður sýnt frammá mikilvægi þess að 

eftirlit sé haft með þeim vaxtakostnaði sem hlýst af því að hafa stóra 

millilagera. 

Markmið 

Markmiðið með verkefninu er að sýna framá að aukðveldlega megi 

fá gott yfirlit yfir árangur fyrirtækisins með notkun Excel-líkans til 

áætlanagerðar og eftirlits með rekstrinum með samanburði við 

rauntölur. 

Rannsóknarspurning 

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningu:  Er hægt að fá 

einfalt yfirlit yfir fjárbindingu í hráefnum, hálfunnum og fullunnum 

vörum, ásamt því að meta vaxtakostnað af rekstrarlánum? 
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1 Markaður fyrir mokkaskinn 
 

Hér verður gerð grein fyrir heimsmarkaði fyrir mokkaskinn.  

Tilgreind verður áætluð stærð heimsmarkaðar, hvar helstu 

framleiðslu- og markaðssvæði eru og þróun markaðar undanfarin ár. 

Tölulegar upplýsingar eru settar fram sem sýna þróun og stærð 

markaðssvæða og framleiðslu. 

1.1 Stærð heimsmarkaðarins 

 
Miklar sveiflur hafa orðið í sölu mokkaskinna á heimsmarkaði 

undanfarin ár.  Búist er við að salan á heimsmarkaðinum árið 2005 

verði í kringum 35 milljón ferfet (fft).1

Á árunum 1990-1994 ríkti nokkurt jafnvægi á markaðinum og var 

salan rúmlega 50 milljón ferfet á ári.  Árið 1995 varð mikil 

söluaukning þegar Rússar og Asíubúar komu inn á markaðin með 

látum, sem kaupendur á mokkaskinnum.  Árið 1998 varð mikill 

samdráttur í sölunni og má rekja hann til efnahagsþrenginga í 

Rússlandi og Asíu.  Þessar sveiflur eru sýndar á mynd 1. 

Eftir árið 1999 hefur ekki verið unnt að fá greinargóðar upplýsingar 

um sölu á heimsvísu.  En þó er öruggt að heimsmarkaðurinn á nýrri 

öld hefur ekki lagast.  Það virðist vera svo að Rússar og Asía verði 

lengur að stíga upp úr öldudalnum en menn vonuðust eftir.2

1 Ormarr 
2 Ormarr 
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Mynd 1. Árleg sala á mokkaskinnum á heimsmarkaði 

 

1.2 Markaðssvæði 

Markaðssvæði fyrir Íslensk mokkaskinn eru nokkuð mörg.  Eins og 

sjá má á mynd 2 hefur Ítalía verið langstærsta markaðssvæðið í 

gegnum árin með u.þ.b. 35% af sölu Skinnaiðnaðar Akureyri ehf. 

Einnig hafa önnur markaðssvæði komið sterkt inn í stuttan tíma. 

Tilhneigingin er sú þessa stundina að fyrirtæki sem vinna úr 

mokkaskinnum eru að flytja framleiðsluna til Asíu.  Það er Kína 

sem er að ná mest af framleiðslunni til sín.  Einnig má nefna að 

Hong Kong er að koma sterkt inn.  Þeir markaðir sem horft er mest 

til í náinni framtíð eru Asía og Rússland vegna stærðar sinnar.  

Hagkerfin á þessum mörkuðum hafa verið að lagast undanfarin ár, 

þó hægt fari og sú staðreynd að fleiri og fleiri hafa efni á að kaupa 

mokkavörur í þessum löndum.3

3 Páll 
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Hlutfallsleg stærð markaða
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Mynd 2. Hlutfall markaða árið 2003. 

2 Framleiðsla mokkaskina á Íslandi 
Hér verður fjallað um hvenær farið var að framleiða mokkaskinn á 

Íslandi, hverjir voru upphafsmenn, hvar á landinu, markaði sem selt 

var á.  

2.1 Upphaf mokkaskinnsframleiðslu á Íslandi 

Vinnsla á skinnum á sér langa sögu á Akureyri.  Árið 1923 hóf lítil 

verksmiðja starfsemi sína á Gleráreyrum við afullun gæra.  Tólf 

árum síðar var hafin fullkomin sútun hjá Skinnaverksmiðjunni 

Iðunni á sama stað.  Framleiðsla verksmiðjunnar fyrstu árin var að 

mestu leyti ýmis konar leður og skinn til bókbands, skógerðar og 

söðlasmíða, auk loðsútaðra húða og gæra. 

Þegar kom fram um 1969 jókst eftirspurn eftir loðsútuðum klipptum 

gærum.  Einkum voru það fóðurgærur.  Kemur það m.a. fram í 

bréfaskiptum Þorsteins Davíðssonar verksmiðjustjóra 

sútunarverksmiðju Iðunnar og nú fór einnig nýrra tískustrauma að 

gæta.  Ekki síst fóru æ oftar að heyrast orðin “mokka” og 

“pelsmokka”.4

4 Skinna. bls. 103 
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Í ársbyrjun 1969 var verksmiðjan endurbyggð og stækkuð í kjölfar 

bruna.  Byggt var nýtt verksmiðjuhús með vélum og öðrum búnaði 

til framleiðslu á mokkaskinnum til fataframleiðslu.  Fyrstu árin var 

einungis um þriðjungur allra skinna fullunninn í verksmiðjunni en 

annað var selt hálfunnið úr landi.  Upp úr 1982 var farið að auka 

fullvinnsluna og árið 1986 voru öll skinn fullunnin.  Sama ár hófst 

vinnsla á fataleðri í verksmiðjunni.  Um árabil var jafnframt rekin 

saumastofa á vegum Iðnaðardeildar Sambands Íslenskra 

samvinnufélaga, sem framleiddi tískufatnað úr mokka.  Saumastofan 

var lögð niður 1987.5

Í desember 1990 var Íslenskur Skinnaiðnaður hf. stofnaður og 1. 

janúar 1991 yfirtók hann rekstur Iðnaðardeildar SÍS. Íslenskur 

Skinnaiðnaður hf. var síðan lýstur gjaldþrota í júní 1993.  

Rekstrarfélag ÍSI tók þá við rekstri verksmiðjunnar þar til 

Skinnaiðnaður hf. hóf starfsemi.  Hlutabréf félagsins voru skráð á 

Opna tilboðsmarkaðinn 7. júní 1995 og á Verðbréfaþing Íslands 29. 

desember 1995.6

Skinnaiðnaður hf var lýstur gjaldþrota 9.sept 2001 og voru hlutabréf 

félagsins tekinn af verðbréfaþingi Íslands.  Rekstrarfélag 

Skinnaiðnaðar tók við rekstri verksmiðjunnar þar til Skinnaiðnaður 

Akureyri ehf tók við rekstrinum 27. júlí 2002.7

Skinnaiðnaður Akureyri ehf. er þrátt fyrir ungan aldur gamalt 

fyrirtæki.  Byggir félagið á langri sögu sútunnar hér á svæðinu og 

allt frá 1968 þegar vinnsla svonefndra mokkaskinna hófst hér.  Það 

er mikið til af gögnum, heimildum og upplýsingum um rekstur og 

lykiltölur, sérstaklega frá árinu 1993, en síðan þá betur samanburðar 

hæft og fróðlegt að bera saman við núverandi stöðu.  Það er hægt að 

lesa það út úr öllum þessum gögnum að það er hægt að reka 

sútunariðnað hér á landi.  Það eru ekki mörg ár þar sem taprekstur er 

 
5 Skinna 
6 Páll 
7 Páll 
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á fyrirtækjum þessum, nema þegar óhófhlegar skuldir voru annað 

hvort lagðar á fyrirtækið vegna aðgerða móðurfyrirtækja, eða þegar 

hreint hrun verður á öllum mörkuðum.8 Þessi saga hefur ekki heyrst 

eins oft eða fengið eins mikla umfjöllun og gjaldþrot þessara sömu 

fyrirtækja og því lítur myndin gjarnan þannig út að þetta sé vonlaus 

barátta.  En við vorum annarar trúar og vildum láta reyna á enn einu 

sinni og eftir að hafa í samstarfi við Landsbankann rekið þetta í tæpt 

ár fékkst stuðningur til að endurreisa iðnaðinn í nýju fyrirtæki 

Skinnaiðnaði Akureyri ehf.9

2.2 Þróun skinnaiðnaðar á Íslandi 

 

Miklar sveiflur eru á eftirspurn eftir framleiðslunni.  Helstu 

áhrifavaldar á eftirspurnina eru veðurfar, tíska og verðið.   

Árleg sala á mokkaskinnum hjá Skinnaiðnaði hf. hefur verið í 

kringum þrjár milljónir ferfeta frá 1990, að undanskildum árunum 

1998 og 1999 þegar salan datt niður í tæpar tvær milljónir ferfeta og 

hélt sú óheillaþróun áfram næstu ár.  Árið 2003 var salan sú minnsta 

í 20 ár, eða um 1.800.000. fft.  Áætluð sala árið 2004 er 1,500.000. 

fft.  Þessi þróun er sýnd á mynd 3. 

Ástæða þessa samdráttar eru helst að veðurfar nokkur undanfarin ár 

hefur verið mokkskinnsframleiðslu mjög óhagstætt.  Á haustin hefur 

hitinn verið óvenju mikill í Evrópu og það hefur verið mjög erfitt að 

selja mokkaskinn.  Hiti hefur verið mikill og kaupendur ekki tilbúnir 

að kaupa sér hlýja mokkaflík. 

 

8 Ormarr 
9 Ormarr 
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Mynd 3. Sala í ferfetum milli ára. 

 

2.3 Staða Skinnaðiðnaðar á Íslandi 2004 

 

Hér á Íslandi er ekki stór markaður fyrir mokkaskinn og ekki mikill 

möguleiki á að selja framleiðsluna hérlendis.  Það eru helst erlendir 

fataframleiðendur í tískuiðnaðinum sem kaupa stærstan hluta af 

framleiðslunni.  Staða Skinnaiðnaðar hér á landi hefur breyst nú í ár 

vegna þess að meirihlutaeigendur hjá Skinnaiðnaði Akureyri ehf 

keypu nú nýverið Loðskinn Sauðárkróki ehf.  Þannig að nú eru þetta 

einu fyrirtækin sem vinna við mokkaframleiðslu, og þau eru í 

meirihlutaeign sömu aðila.   

Samkeppnisaðstaðan hefur breyst, því að nú mega þessi fyrirtæki 

ekki flytja inn hrá skinn.  Hins vegar geta okkar aðal erlendu 

keppinautar flutt íslensk skinn hrá úr landi.  Þeir geta boðið verð 

sem við getum ekki boðið þau ár sem vöntun er á skinnum í 

heiminum.  Hins vegar í slæmu árferði þá kaupa þeir einfaldlega 

ekkert.10 

Skinnaiðnaður á Íslandi hefur einnig þá sérstöðu að hann þarf að 

kaupa all hráefni ársins á 2-3 mánuðum þ.e. september, október og 

 
10 Ormarr 

Sala í ferfetum

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03



LOK – 2106 

Skinnaiðnaður Akureyri e.h.f.  -8- 

nóvember.  Þessi sérstaða veldur því að lánsfjárþörfin er mjög mikil 

meirihluta ársins. 

Skinnaiðnaður Akureyri ehf. annast vinnslu og sölu á skinnum og 

skinnaafurðum.  Hráefnið er eingöngu skinn af íslensku sauðfé, 

bæði af ám og lömbum.  Skinnaiðnaður Akureyrar ehf. vinnur um 

300-400 þúsund gærur árlega.  Af þeim eru ca. 3.000 gærur unnar 

sem skrautgærur. 

Í gegnum vinnsluferilinn er notuð mælieiningin stykki en þegar 

mokkaskinn eru fullbúin þá er stykkjum breytt í ferfet (fft).  Er það 

gert í sérstakri mælivél sem mælir flatarmál mokkaskinsins.  Síðan 

er mælinginn skráð í upplýsingakerfi fyrirtækisins.  Mokkaskinn eru 

ávalt seld í fft. 

Mokkaskinn er stærsti vöruflokkurinn með rúmlega 90% af 

framleiddum afurðum, eins og kemur fram á mynd 4.  Ullin, sem 

fellur til við klippingu, er næst stærsti flokkurinn eða um 6%.  

Hlutfall skrautskinna er 1-2% og afgangurinn, 2-3% er leður og fl.  

Mest af framleiðslunni er flutt út eða rúmlega 95%.   

Mynd 4. Skipting framleiðsluvöru 

Skinnaiðnaður Akureyrar ehf. leggur áherslu á að geta keypt sem 

mest af þeim hrágærum sem falla til í landinu.  Hrágæran er 

aukaafurð hjá sláturhúsunum og er framboð hennar óháð eftirspurn.  

Vegna sérsöðu íslensku lambskinnanna þá er hluti af þeim með galla 

sem ekki er hægt að laga í vinnsluni.  Einnig er það fé sem gengur á 

afrétt þar sem mikill sandur er með mikinn sand í ullinni.  Sandur í 

Skipting framleiðsluvöru

Mokkaskinn
Ull
Skrautskinn
Leður ofl.
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ull leiðir til þess að skinnið verður mikið gallað og er söluverð fyrir 

sandskinn lágt.11 

3 Upplýsingakerfi og áætlanagerð 

3.1 Upplýsingakerfi 

”Upplýsingakerfi er skilgreint þannig að það sé vel skipulagt safn 

”aðgerða” sem safni saman gögnum og vinni úr þeim upplýsingar sem 

styðji skipulagða starfsemi fyrirtækisins.”12 Við gerð upplýsingakerfis 

þarf að vanda til alls undirbúnings varðandi skipulagningu, hönnun, 

þróun og innleiðingu.  Vel hannað upplýsingakerfi tryggir stjórnendum 

aðgang að upplýsingum sem þörf er á, settum fram á vel skilgreindan 

hátt og er í raun forsenda fyrir því að fyrirtæki gangi.  Sama á síðan að 

gilda um alla sem þurfa á einhverjum upplýsingum að halda, jafnt 

innan sem utan fyrirtækisins, enda hafi þeir skilgreint hlutverk og 

tengsl við fyrirtækið og eigi að fá tilgreindar upplýsingar.  

Upplýsingakerfi sem byggja á kerfisbundinni og markvissri hagnýtingu 

lykilupplýsinga úr framleiðslu, rekstri og ytra umhverfi er mikilvægur 

og vaxandi þáttur í stjórnun fyrirtækja.  Ferla- og framleiðslustjórnun 

er í mörgum tilfellum einungis möguleg með aðstoð tölva og því er 

eðlilegt að líta á tölvuvætt nútíma upplýsingakerfi sem óaðskiljanlegan 

hluta fyrirtækja, nátengdur stjórnkerfi þeirra.  Með því er átt við að öll 

kerfi og verkferlar fyrirtækisins séu endurskoðuð og samhæfð til að 

tryggja að heildin skili besta mögulegum árangri og upplýsingakerfið 

skráir nauðsynleg gögn fyrir úrvinnslu upplýsinga fyrir stjórnendur og 

starfsmenn. 

 

11 Haraldur 
12 Harris, Davis bls.8 
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3.2 Reikningshald 

Samkvæmt lögum þurfa öll fyrirtæki að færa bókhald.  Það að færa 

bókhald kostar bæði tíma og peninga og því má segja að ef 

bókhaldið er einungis nýtt til að skila skattframtalinu þá sé þessum 

peningum illa varið.  Það er því mikilvægt að nýta bókhaldskerfið til 

stjórnunar á fyrirtækinu.  

Bókhaldinu má skipta í tvo meginþætti. 

� Fjárhagsbókhald – ytri notkun 

� Rekstrar og kostnaðarbókhald – innri notkun 

Skilgreina má fjárhagsbókhald sem þann hluta bókhaldsins sem 

ætlaður er til notkunar út á við, þ.e. gagnvart eigendum, opinberum 

aðilum og almenningi.  Haga verður fjárhagsbókhaldi eins og lög 

mæla fyrir um og yfirvöld krefjast og í samræmi við vilja löggiltra 

endurskoðenda fyrirtækisins þar sem slíkra er krafist.  Innra bókhald 

er sérstaklega haldið fyrir stjórnendur fyrirtækja til að nota við 

stjórn fyrirtækis, stefnumótun, ákvarðanir og eftirlit.  Tilgangur með 

innrabókhaldi er að afla sem mestra og bestra upplýsinga til að 

byggja ákvarðanatöku á, með því að gera mögulega 

arðsemisútreikninga af ýmsum tegundum og raunhæfa 

áætlunargerð.  Innrabókhald er stjórntæki sem eingöngu er notað af 

stjórnendum innan fyrirtækisins til afkomustýringar.  

Lágmarkskröfur sem verður að gera til innrabókhaldsins er að það 

geri mögulegt að finna út á hvaða vörum og starfsemi fyrirtækið 

hagnast.  Aðalatriði innrabókhalds er bókhaldskerfi sem gerir 

mögulegt að tölusetja hagkvæmni vöru eða kostnaðarhlutdeild 

deildar og einnig getur verið mikilvægt að byggja innrabókhaldið 

upp með tilliti til áætlanargerðar.  

Ekki má gleyma að rekstur fyrirtækisins á að skila eigendum sínum 

arði. 
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3.3 Áætlanagerð 

Hugmyndin með áætlanagerð er, að stjórnendur eigi auðveldara með 

að annast hagræna stjórn fyrirtækjanna.  Áætlanagerð er bæði 

reiknishald og stjórntæki.  Markmið áætlanagerðar felst í því 

hvernig beina megi rekstrinum inn á arðvænlegri brautir, ekki hvað 

síst í samræmi við stefnu og markmið fyrirtækisins. 

Tegundir áætlana: 

� Langtímaáætlun (stefnumótandi áætlun) hjálpar stjórnendum 

við ákvarðanatöku til langs tíma, t.d. ákvörðun um tilgang 

fyrirtækisins og markmið.  Stjórnskipulag fyrirtækis er 

mótað í meginatriðum og stjórnendur þurfa að hafa þekkingu 

á samkeppnisaðilum fyrirtækisins og mörkuðum þess og 

þekkja SVÓT-greiningu. 

� Fjárhhagsáætlun (skammtímaáætlun) þar er leitast við að ná 

góðri nýtingu framleiðsluþáttanna innan þess ramma sem 

fyrirtækinu hefur verið markað.  Fjárhagsáætlunin 

samanstendur af fjórum lykiláætlunum sem eru: 

rekstraráætlun, fjárfestingaráætlun, greiðsluáætlun og 

efnahagsáætlun. 

� Aðgerðaáætlanir tekur í smáatriðum til einstakra aðgerða, 

t.d. innkaup og innheimta, birgðahald og framleiðsla. 

 

3.3.1 Sölu- og framleiðsluáætlun 
 

Við gerð söluáætlunar Skinnaiðnaðar Akureyri ehf. er sala 

síðastliðins árs höfð til hliðsjónar.  Þá er tekið mið af þeim 

áætlunum sem mokkaskinnamarkaðurinn gerir ráð fyrir að verði 

næsta ár. 
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Mynd 5. Áætluð sala 2004. 

Fundað er með öllum stærsu viðskiptamönnunum og í framhaldi af 

því er söluáætlunin gerð.  Sala á mokkaskinnum er einnig 

mismunadi innan ársins.  50-60% sölu hvers árs fer fram í apríl, 

maí, júní og júli. 

 

Mynd 6. Skipting sölu eftir mánuðum. 

 

Mokkaskinnamarkaður getur verið breytilegur milli ára og því er oft 

erfitt að búa til söluáætlun sem stenst.  Á mynd 6 sést vel hversu 

miklu munar á sölu mánuðina apríl til júní árin 2002 og 2003. 

Skipting sölu eftir mánuðum árin
 2002 og 2003
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Mynd 7. Sala í ferfetum milli ára 

Framleiðsluáætlun er sniðin eftir söluáætluninni.  Framleiddar eru 

hálfunnar vörur inn á millilagera á veturna til að undirbúa aðal 

sölumánuðina.  Birgðir á millilagerum samanstanda af hrágærum, 

vörum í vinnslu og fullunnum vörum.  Innan þessara birgða eru 

síðan skinn lokuð inn á nokkra lagera.   

Við lokun skinna á þessa lagera þá tekur framleiðslukerfið launa- og 

efnakosnað og bætir honum við kostnaðarverð skinnanna.  Þannig 

að raun kosnaðarverð eru alltaf til skráð í upplýsingakerfi 

fyrirtækisins á hverjum lager fyrir sig.   

Hrágærur eru skráðar inn á hrágærulager við kaup á gærum.  Þessi 

lager er mjög stór á haustin og fer síðan minnkandi yfir árið og er 

yfirleitt búinn í júlí.  

Vörur í vinnslu skiptast síðan niður í vinnslustig : 

Pækill er lager þar sem skinnin eru pækluð með sýru og geymast í 

um einn mánuð. 

Króm þar sem sútunin er framkvæmd, á þessu stigi þegar búið er að 

þurrka skinnin, þá er geimsluþolið orðið eins og best verður á kosið. 

Hann er yfirleitt stærstur af þessum lagerum.  

Fullunnar vörur eru lager af fullunnum skinnum sem eru tilbúin í 

sölu.  Þessi lager er frábrugðinn hinum lagerunum að því leyti að 
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þegar skinn fara á þennan lager eru þau mæld í ferfetum en það er 

vegna þess að mokkaskinn eru seld í þeirri mælieiningu.  

Vörur í vinnslu eru því mjög mikill fjöldi af skinnum.  Aðalega er 

það króm sem bíður eftir fullvinnslunni.  Til að ústkýra þetta betur 

þá er súlurit á mynd 8 sem sýnir hlutfall hálfunnra og fullunnra 

skinna yfir nokkurra ára tímabil.  

Mynd 8. Fullunnin skinn, sem hlutfall af heildarfjölda skinna.  

Rauðu súlurnar sýna heildarfjölda skinna og bláu súlurnar sýnir 

fjölda þeirra skinna sem er fullunnin. 

Efnalager inniheldur margvíslegar efnabirgðir, vegna þess að til 

vinnslu á mokkaskinnum þarf mikið magn og margar tegundir af 

efnum.  T.d. eru mokkaskinn lituð í nokkur hundruð liti og þarf þess 

vegna mikið úrval af litarefnum. 

 

3.3.2 Innkaup og framleiðsla 
 

Skinnaiðnaður Akureyri ehf. er eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi 

sem þarf að kaupa allt hráefni sem notað er til ársframleiðslu á 

tveimur til þremur mánuðum. Lánsfjarþörf er því breytileg eftir 

tímabilum, eins og sýnt er á mynd 9. 
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Frávik frá meðalbirgðum
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Mynd 9. Frávik frá meðalbirgðum 
Af framangreindu sést að lánsfjárþörf Skinnaiðnaðar er mjög mikil á 

haustin.  Til að fjármagna framleiðsluna notar Skinnaiðnaður 

Akureyri ehf. afurðalánakerfi hjá Landsbanka Íslands.  Lánað er 

fyrir birgðum og útistandandi kröfum þó að hámarki 75% eða að því 

hámarki sem tilgreint er í Lánalínu, eftir því hvort er lægra.  

3.4 Gerð Excel – líkans 

Hér er meðfylgjandi lýsing á uppbyggingu Excel-líkans sem var gert 

til að fá yfirlit yfir sölu, framleiðslu og fjárbindingu í lagerum. 

Við gerð Excel-líkansins var byrjað á að útbúa nokkrar síður sem 

nefndar eru: Lánsfjárþörf, Heildarsala, Sala, Sala-Evrópa, Sala-

Norðurlönd, Sala-GB (Bretland), Sala- USA (Bandaríkin), Sala-

Asía, Sala-Ítalía, Heildarútgjöld, Laun, Birgðir, Gengi, Lán, Gjöld 

og Efnavörur.  Sjá viðauka 1 

Þegar talað er um áætlun í þessum kafla, þá er átt við áætlun 

samkvæmt áætlanagerð framkvæmdastjórnar Skinnaiðnað 

Akureyrar ehf. 
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Sala:  Fyrst var sett inn í síðuna “sala”, áætlaða sölu fyrirtækisins en 

hún er 1.470.000 fft.  Markaðshlutdeildina var tekinog margfölduð 

með heildarmagninu og fékkst þá út hvað magnið er, á hvert 

markaðssvæði fyrir sig, sjá viðauka 1.  Þá kemur fram hlutfall hvers 

markaðssvæðis miðað við fyrrgreinda áætlun og síðan voru búnar til 

síður fyrir hvert markaðssvæði.   

Mynd 9. Áætluð skipting markaðssvæða í sölu árið 2004. 
 

Síðan var búin til síða sem heitir “gengi”, í því skjali er gengistafla 

og er hver gjaldmiðill sleginn inn í þessa síðu.  Í öllum skjölum sem 

gengið er notað þá er það sótt í þetta skjal.  Við breytingar á gengi í 

gengistöflunni, breytist öll þau atriði sem gengi kemur við sögu á 

öðrum síðum.  Ef tekið er dæmi t.d. Ítalía, í A3 er náð í sölu Ítalía í 

skjalið “sala” og gjaldmiðil sem við á í skjalið “gengi”.  Síðan er 

náð í gæðaflokka SA og SP, (SA = saga og SP = sport) en þetta eru 

þeir gæðaflokkar sem seldir eru á þennan markað.  Söluhlutfall og 

verð gæðaflokkana er samkvæmt áætlun.  Í dreifingu er sett inn það 

hlutfall sem gert er ráð fyrir að sé selt fyrir hvern mánuð sem 

áætlunargerð gerir ráð fyrir.  Þar er sett inn fyrir hvern mánuð 

áætlað söluhlutfall fyir mánuðinn x heildarsölu og fengið út áætlað 

magn fyrir hvern mánuð.   

Heildarsala: Fyrst er farið inn í þann mánuð sem verið er að vinna 

með og náð í sölutölur viðkomandi mánuð inn á hinar síðurnar þar 

sem búið var að setja inn sölu viðkomandi markaðssvæða.  Tekjur 

viðkomandi mánuð er fundin út með því að ná í tekjur inn í síðurnar 
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á viðkomandi markaðssvæði.  Síðan kemur lína fyrir innkomuna og 

á sama hátt, þá er náð í innkomu úr hinum síðunum.  Í línunni frá 

fyrra ári, er sett staða viðskiptamanna frá fyrra ári.  Í línuna fyrir 

neðan kemur samtals innkoma sem er samtala af “innkomu” og “frá 

fyrra ári”.  Því næst kemur staða viðskiptamanna.  Staðan er sótt í 

hinar síðurnar um stöðu viðskiptamanna frá markaðssvæðunum og 

síðan leiðrétt frá fyrra ári.  Greiðslufrestur er frá 30 til 120 dögum.  

Þá kemur línan lánshæft:  Það er staða viðskiptamanna x 0,75, þar 

sem 75 % er lánshæft.  

Tekjur: Þarna er tekið inn viðeigandi gjaldmiðil x hlutfall í 

gæðaflokkum x verð á gæðaflokki x selt magn.  Þetta er gert fyrir 

hvern mánuð.  Á mynd 10 kemur fram áætlaðar tekjur fyrir árið 

2004. 

Mynd 10. Áætlaðar tekjur fyrir árið 2004. 

 

Staða vsk.manna: Staða síðasta mánaðar + tekjur þessa mán. – 

innborganir vsk.m. þessa mánaðar. 

Gjaldfrestir: Þá er tekinn sá gjaldfrestur sem algengastir eru innan 

fyrirtækisins.  Dagar x % = meðalgjaldfrest í dögum.  Neðst í 

gjaldfrestum eru meðalgjaldfrestir viðskiptamanna.   

Birgðir:  Í birgðum eru settir inn þá birgðarlagerar sem notaðir eru 

hjá fyrirtækinu. 

Hrágærur: Innkaup, þar er sett inn áætluð innkaup á hrágærum inn 
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á lager: þar er sett áætlun um framleiðslu á viðeigandi lager. 

Áætluð innkaup
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Mynd 11. Áætluð innkaup á gærum. 

Staða: Þar er sett inn upphafsstaða 31.12.03 og því næst tekin 

upphafsstaða + inn á lager – út af lager (inn á næsta lager sem er 

pækill) 

Krónur: Staða x verð á hrágærum.  Þannig er gert með hina 

lagerana sem eru pækill og króm.  Í fullunna lagernum er 

upphafsstaða (sem er fft) + inn á lager x 7 (til þess að fá fft) –sala 

(er í fft)  

Krónur: Staða x verð á fullunnu   

Selt: Staða samkvæmt áætlunargerða framkvæmdarstjórnar. 

Birgðavirði: Það er samtala á línum sem heita krónur sem er inn á 

öllum lagerum   

Lánaverð: Það er birgðavirði x 0,75  

Lán: Aðeins eitt lán er hjá fyrirtækinu.  Samtals afborgun + 

vaxtakostnaður 

Laun:  Föst laun samkvæmt áætlunum.  Breytileg laun samkvæmt 

áætlunum.  Samtals laun eru föst laun + breytileg laun 

Efnavörur: Innkaup efni er náð í birgðaskýrsluna og hver lager 

tekinn fyrir sig x þá krónutölu sem efnakostnaður per. skinn á 

hverjum lager fyrir sig.  Innkaup finis efni: þar er tekin áætluð tala 

út af skjalinu birgðir fullunnið inn á lager x 15.  Samtals innkaup 

efni og innkaup finis efni. 
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Gjöld:  Fyrst er náð í útfluttningstöluna, síðan í tekjur í síðuna 

heildasölu x 0,12 sem er áætlaður útflutnigskostn.  Aðrir liðir í 

þessari síðu eru innslegnir samkv. áætlun.  Neðst í þessari síðu er 

síðan samtala sem er samtalskostnaður í þessari síðu. 

Heildarútgjöld: Þetta skjal nær í öll útgjöld sem sett hafa verið inn 

það er að segja samtölur úr öllum síðum sem falla undir gjöld, þ.e. 

laun, lán, gjöld og efnavörur.   

Lánsfjárþörf:  Fyrst koma tekjur af síðunni heildarsala fyrir 

viðkomandi mánuð, samtals innkoma úr heildarsölusíðunni, 

heildargjöld náð í síðuna heildarútgjöld.  

Fjárflæði fyrir lán: Tekjur – heildargjöld, staða viðskiptamanna 

þar sem er í henni er samtalssala úr heildarsölu síðunni.  

Mynd 12 sýnir mögulega fyrirgreiðslu samkvæmt 75% reglu (súlur) 

og hámark samkvæmt lánalínu (rautt strik). 

Möguleg fyrirgreiðsla
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Mynd 12. Möguleg fyrirgreiðsla 

Lánshæft:  Staða viðskiptamanna x 0,75.   

Til greiðslu viðskiptamanna. Lánshæft sl. mán. – lánshæft mán á 

undan.  

Birgðir: Náð af síðunni birgðir þ.e. birgðavirði 

Lánshæft: Birgðavirði x 0,75 

Til greiðslu: Lánshæft sl. mán –lánshæft þessa mán  

Línan er lánshæft vskm. + lánshæft í birgðum  

Greiðsla lána: Til greiðslu viðskiptamanna. + til greiðslu af 



LOK – 2106 

Skinnaiðnaður Akureyri e.h.f.  -20- 

birgðum 

Önnur lán: Náð í af síðunni lán  

Samtals greiðsluflæði: Það er fjárflæði fyrir lán + greiðsla lána – 

önnur lán. 

Til að fá tölur í þúsundum króna er deilt með 1000. 

3.4.1 Næmnisgreining 

 

Með næmnisgreiningu er verið að skoða hvaða þættir eru 

viðkvæmastir fyrir afkomu.  Í Excel-skjalið setti ég lækkun á sölu 

um 10 % annarsvegar og hinsvegar hækkun á sölu um 10 %.  Þetta 

kemur fram á mynd 13.  Eins og fram kemur í viðauka, þá breytast 

forsendur á öllum síðum í skjalinu, þegar þessar breytingar eru setta 

inn.   

 

Mynd 13. Breyting á áætlaðri sölu 
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Umfjöllun 
 

Aflað var gagna um Skinnaiðnað á Íslandi, þróun markaða og 

söluáætlanir Skinnaiðnaðar Akureyri ehf.  Gögnin voru notuð til að 

setja saman Excel-líkan til að fá yfirlit yfir áætlaða sölu eftir 

mörkuðum, þróun verðmætis lagera eftir mánuðum og fjárbindingu 

og áætlaðan vaxtakostnað af afurðalánum. 

Það kom nokkuð á óvart að Excel er að mínu mati lítið notað hjá 

fyrirtækinu við áætlanagerð og myndræna framsetningu upplýsinga.  

Þess í stað er notast við Concord XAL og ýmsar skýrslur úr því 

kerfi.  Concorde getur nýst til áætlanagerðar, hlýtur þó að nýtast 

fyrst og frems til að safna saman og flokka gögn og upplýsingar 

tengdar rekstrinum, þ.e. sýna það sem gerðist í fortíðinni en síður 

það sem stefnt er að því að gerist í framtíðinni.  Yfirlit sem byggja á 

stefnumarkandi ákvörðunum og áætlunum stjórnenda virðast af 

skornum skammti. 

Excel-líkanið sem var sett saman byggir á söluáætlunum og 

framleiðsluáætlun tekur svo á því hvað þurfi að framleiða á hverjum 

tíma til að geta selt eða svarað áætlaðri eftirspurn.  Útreikningar á 

birgðavirði á hverjum tíma og einfalt yfirlit í súluriti, gjarna með 

samanburði áætlunar og raunverulegs árangurs (úr bókhaldi) getur 

gefið stjórnendum fljóttekiðg einfalt yfirlit yfir stöðu og þróun mála. 

Þá er ótalið að lækkun vaxtakostnaðar er verðugt verkefni, eitt útaf 

fyrir sig. 

Lækkun birgðavirðis og þar með vaxtakostnaðar er verðugt verkefni 

og í því samhengi mætti skoða verktöku eða samningsbundna vinnu 

fyrir sláturleyfishafa, með það að markmiði að forða gærum frá 

skemmdum og til að tryggja gæði, án þess að skinnaiðnaður sé að 

leggja út í umtalsverða fjármögnun á hrálager.  Kaupa mætti 

gærurnar eftir hendinni, þegar frá líður og þörf er fyrir þær í 

vinnslunni, eða selja þær beint (hugsanlega í umboðssölu) til 
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annarra aðila ef það reynist hagkvæmt eða selja þær til áframvinnslu 

hjá erlendu dótturfyrirtæki. 

Fyrstu skrefin eru þó að ná betri og fljóttekinni yfirsýn yfir stöðu og 

þróun á hverjum tíma, t.d. með auknu og bættu Excel-líkani. 

 

Niðurstaða 
 

Niðurstaða mín er að notkun á Excel líkani sé mjög góður kostur 

fyrir Skinnaiðnað Akureyri ehf.  Excel-líkan er gott verkfæri í 

frekari áætlunargerð hjá fyrirtækinu.  Hér hefur meðal annars verið 

unnið með söluáætlun, framleiðsluáætlun, útstreymi fjármagns og 

innstreymi fjármagns.  Reiknuð var út fjárbinding í lagerum og 

vaxtaksotnaður reiknaður út.  

Svar við rannsóknarspurningu sem sett var fram í upphafi er óvírætt 

já, það er hægt að fá einfalt yfirlit yfir fjárbindingu í hráefnum, 

hálfunnum og fullunnum vörum, ásamt því að meta vaxtakostnað af 

rekstrarlánum með Excel-líkani. 

Excel-líkan er góður kostu fyrir Skinnaiðnað Akureyri ehf. til 

áætlanagerðar.  Því miður leyfir tímarammi og umfang verkefnisisn 

ekki frekari úrvinnslu og líkanagerð. 

Áhugavert væri að þróa líkanið betur og taka inn í það meira af 

upplýsingum úr Concorde, til að sjá á einfaldan hátt samanburð 

áætlana og rauntalna úr rekstri. 
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