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Útdráttur 

Í lögum um ársreikninga og í reikningsskilastöðlum eru almennt leyfðar nokkrar 

aðferðir við verðmat á birgðum. Í ritgerðinni verða skoðaðir þeir staðlar sem gilda um 

mat á birgðum svo og helstu aðferðir við mat á þeim. Þrjú innlend og þrjú erlend 

fyrirtæki eru skoðuð sem sum starfa á smásölumarkaði en önnur við framleiðslu og þar 

af starfar eitt innlendu og eitt erlendu fyrirtækjanna á svipuðum eða á sambærilegum 

markaði. Birgðamatsaðferðir fyrirtækjanna voru athugaðar og settar eru fram 

hugmyndir hvers vegna þær birgðamatsaðferðir sem fyrirtækin nota urðu fyrir valinu hjá 

þeim. Ennfremur var hlutfall birgða af heildareignum fyrirtækjanna kannað og stutt 

samantekt gerð á niðurstöðum þeirra athugana. 

Birgðir eru oft stærsti eignaliður smærri fyrirtækja og er gott birgðabókhald og 

birgðamat því afar mikilvægt til að hafa gott yfirlit yfir rekstur þeirra. Val á 

birgðamatsaðferð skiptir miklu máli og getur það val hækkað eða lækkað hagnað í 

rekstrarreikningi og breytt fjárhæð heildareigna í efnahagsreikningi umtalsvert. Því er 

góð kunnátta í birgðamati nauðsynleg flestum fyrirtækjum og vandað val á 

birgðamatsaðferð afar brýn. 
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1 Reglur, staðlar og aðferðir við mat og bókun birgða 

Í efnahagsreikningi margra fyrirtækja eru birgðir umtalsverður hluti af eignum þeirra. 

Eignir skráðar sem birgðir eru ólíkar öðrum eignarliðum efnahagsreikningsins að því leiti 

að fleiri en ein aðferð er til við mat á birgðunum og notkun þeirra. Skipt getur máli 

hvaða aðferð er notuð og ræður aðferðin hvaða niðurstaða fæst við mat birgða til eigna 

og rekstrarútgjalda. Því hafa verið settar skýrar reglur og staðlar um hvernig meta eigi 

birgðir og notkun þeirra og hvaða aðferðir eru viðurkenndar til þess. 

1.1 Reglur og staðlar um birgðir í bókhaldi 

Auk laga um bókhald (nr. 145/1994), laga um ársreikninga (nr. 3/2006) og skattalaganna 

gilda nokkrar reglur og staðlar um bókhald. Í þeim er meðal annars fjallað um meðferð 

birgða í bókhaldi og hvaða aðferðir má nota við mat, endurmat og afskriftir á þeim. 

Þessar reglur eru Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (IFRS) en einnig reglur sem gefnar 

hafa verið út af Reikningsskilaráði. 

Séu fyrirtæki á hlutabréfamarkaði, þ.e. með skráð hlutabréf í Kauphöll Íslands, ber 

þeim samkvæmt reglum kauphallarinnar að gera ársreikninga samkvæmt Alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum (IFRS) (NASDAQ OMX Iceland HF, 2010). 

1.1.1 Staðlar Alþjóðlega reikningsskilaráðsins 

Í Alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum (IFRS), sem gefnir eru út af Alþjóða reikningsskila-

ráðinu (IASB), segir staðall IAS 2 til um það hvernig fara skuli með birgðir í bókhaldi. 

Staðallinn er einn þeirra staðla sem Alþjóða reikningsskilaráðið (IASB) tók upp úr eldri 

stöðlum Alþjóða reikningsskilanefndarinnar (IASC). IAS 2 var gefinn út í desember 2003 

og kom hann í stað eldri staðals frá árinu 1975 (IFRS Foundation, 2003). 

IAS 2 staðallinn inniheldur 42 greinar. Fyrsta greinin fjallar um markmið staðalsins, 

greinar 2 til 5 um það hvaða birgðir staðallinn nær yfir og nær ekki yfir/fjallar ekki um og 

greinar 6 til 8 um það hvað átt er við með hugtakinu birgðir. Greinar 9 til 33 segja til um 

hvernig meta skuli birgðir og greinar 34 og 35 um að notkun birgða skuli teljast til 

kostnaðar. Í greinum 36 til 39 er getið um hvað fram skuli koma er varðar birgðir í 
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ársreikningum og loks í greinum 40 til 42 er tiltekið hvaða staðla IAS 2 hefur áhrif á og 

hvaða fyrri staðla hann fellir úr gildi (IFRS foundation, 2003). 

1.1.2 Reglur Reikningsskilaráðs 

Auk staðla Alþjóðlega reikningsskilaráðsins eru einnig til reglur samdar og útgefnar af 

Reikningsskilaráði eins og að framan er getið. Þær reglur eru nefndar RR 2 – Birgðir og 

voru birtar þann 7. júní 1995. 

RR 2 skiptist í 29 liði. Fyrsti liðurinn er skilgreining á tilgangi reglnanna, næstu tveir 

liðir skilgreina hvað kalla megi birgðir, en fjórði til ellefti liðurinn um það hvernig meta 

skuli birgðir á kostnaðar- eða dagverði eftir því sem lægra reynist. Liðir tólf til sextán 

tilgreina hvernig meta eigi kostnað fyrir framleiðsluvörur og þjónustuverkefni í vinnslu. 

Þar á eftir koma skilgreiningar á hvaða reglur gilda um áætlun kostnaðarverðs, þ.e. í 

liðum sautján til tuttugu, og um dagverð í liðum 21 og 22. Liðir 23 til 26 fjalla um önnur 

atriði, liðir 27 og 28 um verðlagsbreytingar og loks liður 29 um hvenær reglurnar taki 

gildi (Reikningsskilaráð, 1995). 

1.2 Birgðabókhald 

Gott birgðabókhald er grundvöllur fyrir að hægt sé að gera gott birgðamat. Fyrir daga 

tækninnar var birgðabókhald líkt og annað bókhald handfært í bækur. Birgðir voru 

yfirleitt handtaldar og staða þeirra í bókum birgisins eða fyrirtækisins lagfærð, oft á 

tíðum einu sinni á ári. Þetta kerfi, sem kallað er lotubundið birgðabókhald þar sem 

birgðir eru taldar í lok hverrar rekstrarlotu, hafði þann augljósa galla að ekki var hægt að 

sjá nákvæma stöðu birgða nema talning hefði nýlega átt sér stað. Og jafnvel þó að 

talning hefði farið fram gat röng talning eða skráning valdið skekkjum í birgðabókhaldi 

félagsins og þar með ónákvæmni á eignahlið efnahagsreikningsins. 

Með tölvutækni, strikamerkjum og nýjum birgðabókhaldskerfum varð mun 

auðveldara að fá sem réttasta mynd af birgðum fyrirtækja hverju sinni þar sem 

birgðastaðan var uppfærð jafnóðum og eitthvað var tekið út eða bætt við á birgðalager 

fyrirtækisins. Þar með opnaðist á þann möguleika í allflestum fyrirtækjum að færa 

svokallað hlaupandi birgðabókhald þar sem birgðatölur „hlaupa til“ með breytingum á 

birgðum og nota flest fyrirtæki slík kerfi í dag. Með bættri tækni við stýringu og/eða 

færslu birgðabókhaldsins var dregið úr þeirri óvissu hjá fyrirtækjum sem ónákvæmt 
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birgðabókhald skapaði auk þess sem aukin sjálfvirkni dregur úr eða minnkar líkur á 

mannlegum mistökum. Með nýjustu tölvutækni nútímans er birgðahald fyrirtækja 

jafnvel orðið að mestu leyti sjálfvirkt þar sem að birgðakerfið pantar á vélrænan hátt 

sjálft inn nýjar birgðir ef birgðastaða einstakra vörutegunda fer undir ákveðið lágmark 

eða nær ekki fyrirfram ákveðnu viðmiði. 

Þar sem birgðir eru oft stór hluti af eignum fyrirtækja er nákvæmt birgðabókhald 

mikilvægt og því er góð stjórnun á flæði birgða inn og út af lagernum nauðsynleg fyrir 

reksturinn auk þess sem nákvæmara mat á birgðum leiðir frekar til betra/hærra 

verðmats á fyrirtækinu í heild sinni. 

1.3 Aðferðir við birgðamat 

Eins og getið var um hér að framan eru til fleiri en ein aðferð við mat á birgðum í árslok 

og birgðanotkun. Verðmæti birgða er annað hvort metið á kostnaðarverði eða dagverði 

og er fyrirtækjum skylt lögum samkvæmt að meta birgðir sínar með þeirri aðferð þar 

sem verðmæti birgða reynist lægra. Kostnaðarverð er sá útgjaldaþáttur sem fellur til við 

öflun birgðanna og dagverð það verð sem talið er að samskonar birgðir myndu seljast á 

að frádregnum kostnaði við sölu þeirra. 

Auk ofangreinds eru til nokkrar aðrar aðferðir við mat á birgðanotkun og má þar 

meðal annars nefna FIFO, meðaltalsaðferð, sérgreint kostnaðarverð og LIFO. 

1.3.1 FIFO 

FIFO eða „First in first out“ aðferðin byggist á þeirri ætlan eða framkvæmd að elstu 

vörurnar verði seldar fyrst/fari fyrst út af lagernum. Birgðir hjá fyrirtækinu hverju sinni 

eru þá þær vörur sem keyptar voru seinast inn, þ.e. þær eru nýjustu birgðirnar á 

lagernum. Sem dæmi má nefna innkaupapöntun á einum skammti af tilteknu grænmeti 

fyrir eldhús eða mötuneyti. Vörutalning, sem gerð er eftir að pöntunin er komin í hús, 

segir að vörubirgðirnar séu nú einn og hálfur skammtur af þessu tiltekna grænmeti. 

Nýjustu birgðirnar eru þá þessi eini skammtur en hálfi skammturinn sá hluti birgðanna 

sem á undan kom og telst til eldri birgða. 

FIFO aðferðin hefur ýmsa kosti. Einn þeirra er, hvort sem notað er lotubundið eða 

hlaupandi birgðabókhald, að kostnaðarverð seldra vara verður hið sama þar sem elstu 

vörurnar sem fyrst komu inn eru ávallt seldar fyrst/fara fyrstar út af lagernum. Einn 
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tilgangur FIFO aðferðarinnar er að áætla flæði birgða í gegnum fyrirtækið og gefur FIFO 

góða mynd af stöðu birgða hjá þeim fyrirtækjum þar sem birgðanotkunin er í 

framkvæmd sú að elstu birgðirnar eru notaðar fyrst. Þær birgðir sem eftir standa í lok 

tímabilsins eru einnig nálægt því kostnaðarverði sem samskonar birgðir hafa/eru 

verðlagðar á þar sem lokastaða birgða eru einungis nýjustu birgðirnar. FIFO hentar því 

vel þeim fyrirtækjum sem mæla birgðir sínar á kostnaðarverði, sem kann að breytast 

(Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, bls. 422). 

1.3.2 Meðaltalsaðferð 

Í meðaltalsaðferðinni er tekið vegið meðaltal af kaupverði birgða. Ef fyrirtæki kaupir 

sama magn af boltum og róm til notkunar í framleiðslu sína fjórum sinnum í mánuði 

væri meðalverð þessara fjögurra pantana fundið með því að leggja verð pantanna 

saman og deila með fjórum. Útkoman er þá notuð til að meta virði boltana og rónna 

sem væru á lagernum. 

Meðaltalsaðferðin er oft notuð sökum hentugleika eða hversu auðveld hún er í 

framkvæmd fremur en að hún endurspegli raunverulega birgðanotkun. Aðferðin hentar 

einnig vel þar sem erfitt eða jafnvel ómögulegt er að mæla hvaða birgðir nákvæmlega 

fara inn og út úr fyrirtækinu (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, bls. 421). 

1.3.3 Sérgreint kostnaðarverð 

Með notkun á sérgreindu kostnaðarverði bókar fyrirtæki sérstaklega verð hverrar vöru 

eða vörulotu út af fyrir sig. Sem dæmi um slíkt mætti nefna steinsmiðju sem framleiðir 

legsteina úr graníti. Umrædd steinsmiðja á birgðir af dökkgráu graníti skráð á 

kostnaðarverðinu 500 krónur á kílóið, en fær síðan sendingu af brúnu graníti sem kostar 

400 krónur hvert kíló. Þótt gráa granítið á lagernum og brúna granítið í nýju sendingunni 

sé sama steintegundin getur það hentað steinsmiðjunni að bóka birgðirnar á sitthvoru 

verðinu geri viðskiptavinirnir mikinn greinarmun á í hvaða lit steinninn er. 

Sérgreinda kostnaðarverðsaðferðin hefur verið gagnrýnd af tveimur ástæðum. Bent 

er annars vegar á að aðferðin gefi fyrirtækinu kost á að hafa áhrif á hagnað þess. Fái 

steinsmiðjan til dæmis pöntun þar sem ekki er beðið um ákveðinn lit af graníti gæti 

fyrirtækið smíðað úr gráa granítinu einfaldlega vegna þess að steinefnið hefur hærra 

kostnaðarverð en brúna granítið. Steinsmiðjan gæti þannig haft áhrif á hvort hagnaður 
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verði hærri eða lægri samkvæmt bókhaldi fyrirtækisins. Hins vegar hefur verið bent á að 

erfitt getur verið að skipta niður kostnaði sem fellur til vegna birgðahaldsins niður á 

einstakar vörur. Hafi steinsmiðjan til dæmis birgðageymslu undir granítið sem og aðrar 

steintegundir getur það reynst erfitt að deila kostnaði við viðhald á skemmunni niður á 

einstakar steintegundir (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, bls. 420). 

1.3.4 LIFO 

Með LIFO eða „Last in first out“ aðferðinni er gert ráð fyrir að nýjustu birgðirnar verði 

nýttar fyrst. Frekar erfitt er þó að ímynda sér/gera sér í hugarlund framleiðslu eða 

fyrirtæki þar sem slík framkvæmd væri raunin og því má leiða líkur á að aðferðin gefi 

ekki raunsanna mynd af birgðum fyrirtækis hverju sinni. Af þeirri ástæðu er LIFO 

aðferðin við mat birgða bönnuð samkvæmt stöðlum Alþjóðlega reikningsskilaráðsins 

(IFRS). 

LIFO aðferðin hefur nokkra kosti en einnig nokkra galla. Helsti kosturinn er sá að þar 

sem aðferðin felur í sér að nýjasti kostnaðurinn vegna birgðanotkunar er borinn saman 

við nýjustu tekjurnar getur LIFO í ákveðnum tilfellum gefið réttari mynd af hagnaði 

fyrirtækisins en FIFO aðferðin. Einnig veldur LIFO því að birgðakostnaður við sölu eða 

framleiðslu er hærri en við notkun annarra aðferða sem leiðir síðan til lægri skatta. 

Einnig tryggir LIFO það að verðlækkanir í framtíðinni á aðföngum munu ekki hafa mikil 

áhrif á hagnað fyrirtækisins svo lengi sem birgðastaða þess er óbreytt. Helsti galli LIFO er 

hins vegar sá að á tímum verðbólgu getur hærri hagnaður verið betri að mati stjórnenda 

fyrirtækisins en lægri skattar þar sem hærri hagnaður laðar frekar að sér fjárfesta. 

Notkun LIFO aðferðarinnar leiðir til þess að birgðir eru yfirleitt bókaðar á lægra verði 

en þær í raun hafa að verðgildi sem birtist í því að veltufé fyrirtækisins telst lægra en 

það í raun er. Einnig gefur LIFO oftast ekki rétta mynd af flæði birgða í gegnum 

fyrirtækið og getur þannig stuðlað að slæmum innkaupavenjum hjá fyrirtækinu þar sem 

birgðir eru eingöngu keyptar inn til þess að halda birgðamagninu því sama frá einu 

tímabili til þess næsta svo ekki þurfi að nota gamalt birgðaverð, metið með LIFO, og 

setja inn í nýjustu hagnaðartölur (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011, bls. 436). 
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1.4 Ástæður fyrir vali á birgðamatsaðferð 

En hvaða áhrif hefur það á rekstrarreikning og efnahagsreikning fyrirtækja að félagið 

velji að nota FIFO í stað meðaltalsaðferðar? Og geta verið ástæður fyrir fyrirtæki til að 

sýna annars vegar lægri hagnað og hins vegar hærri hagnað? 

Þar sem kostnaðarverð seldra vara er oftast einn stærsti útgjaldaliður fyrirtækja má 

hafa mikil áhrif á hagnað fyrirtækisins með því að selja fyrst annað hvort dýrustu eða 

ódýrustu birgðirnar. En þar sem verðbólga er sjaldnast engin, þ.e. 0%, getur verið 

freistandi fyrir fyrirtæki að selja nýjustu birgðirnar fyrst (eins og nefnt var hér að 

framan) til að fá lægri hagnaðartölur sem þá leiðir til lægri skattgreiðslna hjá 

fyrirtækinu. Því má álykta að fyrirtæki vilji helst nota LIFO til þess að lækka þá skatta 

sem fyrirtækinu beri að greiða. 

Stefna fyrirtækisins kann að vera sú að skila sem mestum hagnaði. Sé fyrirtækið í leit 

að fjárfestum til að fjárfesta í hlutabréfum eða eignarhlutum þess er líklegt að það vilji 

sýna fram á sem mestan hagnað, þar sem hærri hagnaður getur leitt til hærra 

hlutabréfaverðs og hærri arðgreiðslna. Það sama getur einnig átt við ef fyrirtækið vill 

fjármagna sig með láni frá lánastofnun í stað hlutabréfaútgáfu þar sem að hærri 

hagnaður eykur líkur á að fyrirtækið geti staðið við afborganir af skuldum sínum. Í slíkum 

tilvikum er hvati til að hámarka kostnaðarverð lokabirgðanna því það leiðir til lægra 

kostnaðarverðs seldra vara en ella. Þó skipta aðrar stærðir eins og hreint veltufé frá 

rekstri líklega meira máli í því sambandi þar sem að hagnaður fyrirtækis og það fé sem 

kemur úr rekstri eru sitt hvor hluturinn. 

Einnig verður að líta til þess að mismunandi birgðamatsaðferðir gefa misgóða mynd 

af raunverulegri stöðu fyrirtækisins. Séu fagfjárfestar í leit að góðri fjárfestingu má gera 

ráð fyrir að þeir vilji fá sem réttustu mynd af rekstri fyrirtækisins. Því getur það skipt 

miklu máli hvort fyrirtækið notar nýjustu verð með FIFO eða margra ára gamalt verð 

með LIFO við mat á birgðum sínum. Einnig hefur val á birgðamatsaðferð áhrif á gegnsæi 

rekstursins ef fyrirtækið tekur til dæmis þá ákvörðun að selja hluta birgðanna. Því eru 

einnig sterk rök fyrir því að fyrirtæki noti FIFO eða meðaltalsaðferðina eftir því hvor 

aðferðin gefur réttari mynd af rekstri þess (Investopedia, e.d.). 
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1.5 Afskriftir og niðurfærsla birgða 

Birgðir fyrirtækja geta rýrnað í verði eða skemmst af ýmsum ástæðum. Til dæmis renna 

matvörur út og verða nær óseljanlegar frá síðasta söludegi, hátæknivörur rýrna í verði 

þegar ný og/eða betri tækni kemur á markað og tísku- og hönnunarvörur lækka í verði 

eða verða illseljanlegar þegar ný hönnun kemur á markað. Fyrirtæki þurfa því að færa 

niður verðmæti þeirra birgða sem hafa lækkað í verði og afskrifa þær birgðir sem ekki 

eru lengur söluhæfar eða nothæfar. Þetta er nauðsynlegt svo að bókhaldið sýni rétta 

mynd af stöðu og raunvirði birgða hjá fyrirtækinu. 

Birgðir sem setja á á útsölu yfirleitt strax eftir áramótin, eru bókaðar sem fyrirfram 

sala í ársreikningi félagsins (að því gefnu að uppgjörsár fyrirtækisins sé almanaksárið) og 

liggur oftast nær fyrir hvað fæst fyrir þær á útsölunni (þ.e. útsöluverð – 

útsölukostnaður). Jafnvel þó ekki standi til að selja birgðir sem metnar eru undir 

kostnaðarverði verður samt sem áður að færa þær niður þar sem verðmæti þeirra ber 

ávallt að bóka á kostnaðarverði eða dagverði eftir því sem lægra reynist. Því þarf bæði 

að vera gott eftirlit með flæði birgða í gegnum fyrirtækið sem og með verðmæti þeirra 

birgða sem fyrirtækið á hverju sinni. 
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2 Birgðamat hjá íslenskum fyrirtækjum 

En hvaða aðferðir eru notaðar hjá íslenskum fyrirtækjum og hvaða ástæður liggja á bak 

við þá ákvörðun að nota til dæmis FIFO í stað meðtalsaðferðarinnar? Eru fyrirtæki með 

hraðari birgðanotkun frekar að nota FIFO, og hvort nota fyrirtæki með lægri veltuhraða 

birgða meðtalsaðferðina eða FIFO? Til að svara þessum spurningum var leitað til þriggja 

innlendra fyrirtækja til að fá svör við spurningunum. Til samanburðar voru einnig 

skoðaðir ársreikningar þriggja fjölþjóðlegra fyrirtækja sem starfa á áþekkum mörkuðum 

og íslensku fyrirtækin þrjú til að fá samanburð á hvaða aðferðir eru notaðar í hverjum 

geira fyrir sig. 

2.1 ELKO 

ELKO er ein stærsta raftækjaverslun landsins og selur margskonar vörur, svo sem ýmis 

heimilistæki, tölvur og íhluti í þær, sjónvörp, hljómflutningstæki o.fl. ELKO rekur fjórar 

verslanir, þrjár á höfuðborgarsvæðinu og eina í Flugstöð Leifs Eiríkssonar auk 

vefverslunar og notar umfangsmikið birgðabókhald (ELKO, e.d.). 

2.1.1 Kostnaðarverð og FIFO 

Birgðabókhald ELKO er afar nákvæmt enda verða bæði vefverslunin og sölumenn 

fyrirtækisins að treysta á rétta lagerstöðu hverju sinni. Birgðir í vöruhúsi og í verslunum 

ELKO eru metnar á nýjasta kostnaðarverðinu. Birgðabókhald vöruhússins er síritað og 

því hlaupandi, þ.e.a.s. birgðastaðan uppfærist við hverja sölu og sýnir því birgða-

bókhaldið ávallt rétta stöðu lagersins. Í verslunum fyrirtækisins er talið einu sinni á ári 

og er birgðabókhaldið þar lotubundið, en hvert söluár er ein lota þar sem birgðir eru 

gerðar upp í lok hverrar lotu. Á markaðinum sem Elko starfar á er veltuhraði birgða 

almennt mikill og því er í vöruhúsi ELKO notuð FIFO birgðatalningaraðferðin. Vörur í 

einstökum verslunum geta þó verið metnar með meðaltalsaðferðinni þó að vörur með 

síðasta söludag séu alltaf metnar með FIFO (Óttar Örn Sigurbergsson munnleg heimild, 

16. september 2015). 
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2.1.2 Best Buy 

Til að fá samanburð við ELKO var raftækjarisinn Best Buy skoðaður. Best Buy rekur yfir 

1400 sölubúðir í Norðurameríku (Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó) og veltir meira en 

40 milljörðum Bandaríkjadala árlega (Best Buy, e.d.). Við mat á birgðum sínum notar 

Best Buy kostnaðarverð og/eða dagverð eftir því hvort lægra reynist svo og 

meðaltalsaðferðina. Vörubirgðir fyrirtækisins voru metnar að andvirði 5.174 milljóna 

bandaríkjadala þann 31. janúar 2015. Af þessum tölum má sjá að að verulegu máli 

skiptir hvaða aðferð er notuð við birgðamatið (Best Buy, 2015). 

2.2 Epal 

Epal er húsgagnaverslun sem selur húsgögn og vörur hannaðar af ýmsum þekktum 

hönnuðum bæði frá Norðurlöndunum og fleiri löndum víðs vegar í heiminum. Fyrirtækið 

rekur þrjár verslanir á höfuðborgarsvæðinu (Epal, e.d.). 

2.2.1 Kostnaðarverð og meðaltalsaðferð 

Epal notar kostnaðarverð við birgðamat og metur birgðir sínar samkvæmt meðaltals-

aðferðinni (raungengi x innkaupaverð + fragt). Epal kýs að nota aðferðina þar sem 

verðbreytingar birgja fyrirtækisins eru yfirleitt fátíðar, oftast einu sinni á ári. Einnig eru 

birgðirnar með langan líftíma svo ekki er talið nauðsynlegt að koma elstu vörunum út 

fyrst (Dagur Eyjólfsson munnleg heimild, 16. september 2015). 

2.2.2 IKEA 

Til samanburðar við Epal var sænska húsgagnaverslunarkeðjan1 IKEA skoðuð. Undir lok 

rekstrarársins 2014 rak IKEA 315 verslanir í 27 löndum auk þess sem 361 verslun í 40 

löndum voru reknar með sérleyfissamningum. Hagnaður IKEA rekstrarárið 2014 (1. 

september 2013 – 31. ágúst 2014) var 29,3 milljarðar evra. Virði birgða IKEA í lok 

rekstrarársins var 4,927 milljarðar evra. (IKEA Group, 2014). IKEA notar kostnaðarverð 

eða dagverð eftir því hvort lægra reynist og FIFO við mat á birgðum sínum (Inter IKEA 

Group, 2014). 

                                                      

1 Fyrirtækið er með höfuðstöðvar í Hollandi. 
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2.3 Norðlenska matarborðið 

Norðlenska matarborðið er eitt stærsta framleiðslufyrirtæki landsins í framleiðslu á 

unnum kjötvörum og rekur starfsstöðvar á fjórum stöðum, Akureyri, Húsavík, Höfn í 

Hornafirði og Kópavogi (Norðlenska, e.d.). Þar sem Norðlenska er framleiðslufyrirtæki er 

birgðabókhald þess öllu flóknara en innlendu fyrirtækjanna hér að framan þar sem 

lagerhald hjá Norðlenska er bæði á hráefnum og á fullunnum vörum. 

2.3.1 Kostnaðarverð og framleiðslubókhald 

Hjá Norðlenska er öll framleiðslan bókuð á kostnaðarverði. Framleiðsluvörur eru færðar 

inn í svonefnt framleiðslubókhald, þar sem allur kostnaður við framleiðslu þeirra, svo 

sem hráefni, umbúðir og vinna, er bókaður á framleiðslueiningar eftir ákveðinni 

uppskrift eða útreikningsaðferð. Þannig er myndað kostnaðarverð vörunnar sem síðan 

er yfirfært á einstakar sölueiningar til að mögulegt sé að sjá framlegð vörunnar strax við 

sölu (Árni Magnússon munnleg heimild, 25. september 2015). Fullunnar vörur eru seldar 

samkvæmt FIFO birgðamælingu (Reynir Eiríksson munnleg heimild, 29. september 

2015). 

2.3.2 JBS 

JBS er mjög stórt fyrirtæki á sviði kjötvinnslu og er hér notað til að bera saman við 

Norðlenska matarborðið. JBS er einn stærsti kjötframleiðandinn í heiminum og rekur 

meira en 300 framleiðslustöðvar í 22 löndum í fimm heimsálfum. JBS starfar á markaði 

með nautakjöt, svínakjöt, lambakjöt og kjúklingakjöt auk þess sem það vinnur húðir. Það 

framleiðir einnig ýmsar aðrar vörur eins og hreinsivörur, kollageni og bíódísel (JBS, 

2015). JBS notar líkt og fyrirtækin hér að framan kostnaðarverð eða dagverð eftir því 

hvort lægra reynist og metur birgðir sínar með framleiðslubókhaldi áþekku og 

Norðlenska (JBS S.A., 2015). 
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3 Samanburður á starfssviði/markaði fyrirtækjanna 

Innlendu fyrirtækin þrjú starfa á ólíkum mörkuðum og bjóða uppá ólíkar vörutegundir. 

ELKO starfar á raftækjamarkaði þar sem vöruþróun er hröð og veltuhraði birgða er 

mikill. Til að standast samkeppnina er fyrirtækinu nauðsyn á að bjóða viðskiptavinum 

sínum ætíð það nýjasta á hagkvæmasta verðinu sem hægt er að fá á markaðnum hverju 

sinni. Epal starfar á markaði hönnunar- og lífsstílsvara. Breytingar á slíkum markaði eru 

að öllu jöfnu hægari en á raftækjamarkaði enda líklegt að smekkur viðskiptavinarins, 

hvað varðar húsgögn og skrautmuni, breytist hægar en með raftæki þar sem það nýjasta 

(„flottustu græjurnar“) er yfirleitt talið það besta hverju sinni. Norðlenska starfar á 

markaði bæði sem framleiðandi og seljandi matvöru og er birgðabókhald hjá fyrirtækinu 

þess vegna með öðrum hætti en hjá fyrirtækjum í heildsölu eða í smásölu. Neytendur á 

matvörumarkaði eru almennt íhaldssamir varðandi vöruúrval, og vilja að varan sé fersk 

og helst nýkomin úr framleiðslu. Gott birgðabókhald er því fyrirtækjum á matvæla-

markaði afar nauðsynlegt. 

3.1 Kostnaðarverð 

Þó að innlendu fyrirtækin þrjú starfi á mismunandi mörkuðum nota þau öll 

kostnaðarverð við mat á birgðum sínum, enda má segja að fyrirtæki geri það almennt og 

geta verið fyrir því nokkrar ástæður. Mögulegt er að dagverð sé ekki nægjanlega 

aðgengilegt eða að kostnaðarverð veiti betri yfirsýn yfir reksturinn (sérstaklega í 

tilfellum framleiðslufyrirtækja eins og Norðlenska) eða að eðli varanna sé þannig að ekki 

sé talið við hæfi að nota dagverð við mat á birgðunum. Ennfremur má vera að 

kostnaðarverð gefi réttari mynd af rekstrinum þar sem söluverð að frádregnu 

kostnaðarverði gefur þá framlegð eða tekjur sem er af sölu hvers hlutar. 

Athygli vekur að fjölþjóðlegu samanburðarfyrirtækin þrjú skipta á milli kostnaðar-

verðs og dagverðs eftir því hvort verðið er lægra hverju sinni. Líkleg skýring er að 

verðsveiflur séu tíðari á stórum og fjölþjóðlegum mörkuðum þar sem mörg fyrirtæki 
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starfa. Önnur líkleg skýring er að fyrirtækin noti þessa reglu við mat á birgðum þar sem 

þeim ber að nota það verð sem er lægra samkvæmt bæði stöðlum IFRS og US GAAP.2 

3.2 FIFO við mat á birgðum hjá innlendu fyrirtækjunum 

Bæði ELKO og Norðlenska nota FIFO birgðamatsaðferðina við mat á sölubirgðum sínum. Sú 

reynd skýrist mögulega af því að bæði fyrirtækin starfa á markaði þar sem fyrirtæki leggja 

áherslu á að hafa nýjar vörur á markaði og þurfi því síður að reikna með eða hafi ekki eldri 

vörur í sölu á sama tíma. Önnur ástæða kann að vera sú að meðaltalsaðferðin eigi illa við hjá 

fyrirtækjunum því þau notast við eða selja eina pöntun af vöru/eina einingu í einu og því sé 

einungis eitt kaupverð í gildi hverju sinni en ekki meðaltal tveggja eða fleiri vara eða 

vörueininga. Einnig kann að vera að einfaldara sé að gera ráð fyrir að elstu vörurnar seljist 

fyrst svo ekki þurfi að halda skrá yfir á hvaða verði hver eining var keypt inn á til að finna 

meðalverð. 

IKEA notast einnig við FIFO við mat á birgðum sínum ólíkt Epal þó að fyrirtækin starfi 

að ýmsu leyti á sama markaði eða markaðsgeira. Ætla má að verðbreytingar séu tíðari 

hjá birgjum IKEA en hjá birgjum Epal þar sem vöruþróun er hraðari hjá IKEA og sem 

einnig kallar á öðruvísi birgðamat. Ástæða fyrir notkun á mismunandi birgðamats-

aðferðum hjá IKEA og Epal kann ennfremur að vera sú að vegna fjölda verslana IKEA um 

allan heim sé FIFO hagkvæmara í notkun en aðrar birgðamatsaðferðir. Einnig er 

mögulegt að FIFO sé notað til að auðvelda birgðastjórnun í dreifingarstöðvum sem og í 

verslunum IKEA. 

3.3 Meðaltalsaðferðin við mat á birgðum 

Ólíkt hinum innlendu fyrirtækjunum tveimur notar Epal meðaltalsaðferðina við mat á 

birgðum sínum. Einkenni söluvöru eða sölulínu Epals eru hægar og árstíðabundnar 

breytingar án þess að notagildi vörunnar breytist að ráði. Birgðastaðan eða magn 

varanna breytist lítt frá einu tímabili til þess næsta, breyting verður einungis ef ein varan 

dettur úr tísku eða úreldist af öðrum orsökum. Breytist innkaupaverð vörunnar hins 

vegar á milli ára þarf að liggja fyrir hjá Epal hvaða hluti birgðanna er á lægra verðinu og 

hvaða hluti þeirra er á hærra verðinu. 

                                                      

2 GAAP eru reikningsskilastaðlar bandaríska reikningsskilaráðsins. 
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Það vekur athygli að þrátt fyrir að Best Buy starfi á markaði með hraða vöruþróun 

notar fyrirtækið meðaltalsaðferðina. Skýringin kann að vera sú að ógjörningur er að 

bjóða upp á sama verð á þeim þremur mismunandi mörkuðum sem fyrirtækið starfar á, 

t.d. má gera ráð fyrir að neytendur í Mexíkó séu ekki tilbúnir að borga sama verð fyrir 

raftæki eins og t.d. Kanadamenn eða Bandaríkjamenn þar sem neytendur á þessum 

þremur mörkuðum búa ekki allir við sama kaupmátt. Einnig ber að líta til þess að á 

stórum mörkuðum eins og þeim sem Best Buy starfar á kann það að borga sig að bjóða 

upp á margar tegundir eða útfærslur af vörunni á mismunandi verði (t.d. mismunandi 

uppfærslur á fartölvum). Við samanburð (á milli Elko og Best Buy) verður því að taka tillit 

til hversu lítill íslenski markaðurinn er. 

3.4 Kostnaðarverðsaðferð hjá framleiðslufyrirtækjum 

Norðlenska notar kostnaðarverðsaðferðina við framleiðslu sína. Þar sem kostnaður 

hverrar einingar úr einstakri framleiðslulotu er reiknaður beint á hana þarf einungis einn 

þáttur í framleiðsluferlinu að breytast svo að kostnaðarverð vörunnar breytist. Slíkar 

verðsveiflur eða breytingar geta skapað ákveðin vandamál notist fyrirtækið við 

meðtalsaðferðina eða FIFO við mat á birgðum sínum þar sem eitt verð við kostnaðarmat 

á birgðum dugar ekki við verðmat á vörum sem byggja á fleiri en einu verði aðfanga við 

framleiðslu á vöru. Því má ætla að þessi aðferð dugi betur heldur en hefðbundnar 

aðferðir við mat á birgðanotkun og kostnaði birgða. 

JSB nota einnig kostnaðarverðsaðferðina við að skipta kostnaði við framleiðslu 

vörunnar á einstakar vörueiningar. Gera má ráð fyrir að verðþróun á mörkuðum með 

kjöt sé minna háð stærð markaða þar sem framboð á hráefnum eins og sláturdýrum er 

nokkuð fast til skamms tíma litið og ennfremur að verðteygni eftirspurnar eftir kjöti og 

kjötvörum er fremur lítil þar sem um nauðsynjavöru er að ræða. 
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4 Birgðir sem hluti af heildareignum 

Þótt fyrirtæki noti mismunandi aðferðir við mat á birgðum sínum, skýrir það ekki nema 

lítinn hluta af þeim mun sem er á milli hlutfalls birgða af heildareignum í 

efnahagsreikningi fyrirtækja. 

Þessi munur getur skýrst af því að fyrirtæki starfa á mismunandi mörkuðum og hafa 

ólíka markhópa, sem kallar á mismunandi birgðastöðu. Einnig getur mismunandi stærð 

fyrirtækja haft áhrif á það hvert hlutfall birgðanna er þar sem stærri fyrirtæki eiga oftast 

fleiri verslanir, vöruhús og aðra fastafjármuni. Einnig getur stefna fyrirtækja í 

birgðamálum og samningar við birgja verið mismunandi þannig að magn birgða í 

fyrirtækinu sé meira eða minna frá einum tímapunkti til þess næsta, og að pantað sé 

oftar eða sjaldnar. Að lokum er vel hugsanlegt að til séu fyrirtæki með nær engar eignir 

nema birgðir eins og netverslanir og umboðssölur sem starfa í leiguhúsnæði. 

En hvernig ætli þessu sé háttað hjá fyrirtækjunum sem eru til umfjöllunar hér að 

framan? Þetta atriði, þ.e. hlutfall birgða af heildareignum, var skoðað sérstaklega hjá 

innlendu fyrirtækjunum þremur svo og erlendu fyrirtækjunum þremur. 

4.1 Innlendu fyrirtækin 

Innlendu fyrirtækin þrjú voru spurð hvert hlutfall birgða hafi verið af heildareignum í 

síðasta ársreikningi félagsins. Hjá ELKO fengust þau svör að hlutfall birgða af 

heildareignum væri að jafnaði um 55% - 65% þótt ekki hafi fengist svar hvert það var í 

síðasta ársreikningi (Óttar Örn Sigurbergsson munnleg heimild, 6. nóvember 2015). 

Hlutfall birgða hjá Epal var 73% af heildareignum í síðasta ársreikningi (Dagur Eyjólfsson 

munnleg heimild, 5. nóvember 2015). Hjá Norðlenska fengust þær upplýsingar að um 

síðustu áramót (31.12.2014) hafi vörubirgðir fyrirtækisins verið 44,45% af heildareignum 

þess. Hins vegar hafi hlutfallið lækkað niður í 25,8% í lok ágúst 2015. Þessi munur skýrist 

af því að undir lok árs væru birgðir af lambakjöti í hámarki eftir haustslátrun í september 

og október, enda væri sala á lambakjöti um 51% af heildartekjum Norðlenska (Árni 

Magnússon munnleg heimild, 5. nóvember 2015). 

4.2 Erlendu fyrirtækin 

Þegar ársreikningar erlendu fyrirtækjanna voru skoðaðir var staðan hjá Best Buy 31. 

janúar 2015 þannig að birgðir voru 5.174 milljónir Bandaríkjadala og heildareignir 
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15.256 milljónir Bandaríkjadala. Hlutfall birgða af heildareignum var því rúmur 

þriðjungur eða 33,9% (Best Buy, 2015). Hjá IKEA var verðmæti birgða 10.857 þúsund 

Evra og heildareignir 14.991.341 þúsundir Evra 31. desember 2014. Hlutfall birgða hjá 

IKEA var því aðeins 0,07% af heildareignum en birgðirnar samanstanda aðallega af 

pappír og öðrum hráefnum til að prenta næsta IKEA verðlista. Það er því líklegt að 

óseldar vörubirgðir IKEA séu ekki í eigu fyrirtækisins sjálfs heldur birgja þess þar til þær 

seljast (Inter IKEA Group, 2014). JBS átti birgðir upp á 1.976.138 þúsund Brasilískra Ríala 

30. júní 2015 og voru heildareignir á bókfærðu virði 54.025.267 þúsund Brasilískra Ríala. 

Hjá JBS var hlutfall birgða af heildareignum því 3,7% (JBS S.A., 2015). 

4.3 Samanburður á hlutfalli birgða af heildareignum 

Samkvæmt þessari athugun eru birgðir innlendu smásölufyrirtækjanna (ELKO og EPAL) 

töluvert meiri en framleiðslufyrirtækisins Norðlenska sem skýrst væntanlega af þeirri 

ólíku starfsemi og þeim fastafjármunum sem þarf til framleiðslu Norðlenska. Einnig sést 

hversu mikið birgðir sveiflast á milli tímabila innan rekstrarársins hjá Norðlenska (18,9%) 

á meðan sveiflan er um 10% hjá ELKO. 

Samanburður erlendu fyrirtækjanna er ívið flóknari þar sem þau gera upp hvert í 

sínum gjaldmiðli. Þó má lesa út úr tölum þeirra að birgðahlutfall Best Buy, sem starfar á 

þremur mörkuðum (Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó), er ívið hærra heldur en hjá 

hinum fyrirtækjunum tveimur (IKEA og JBS) sem starfa á alþjóðavettvangi. 
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5 Umræða og hugleiðingar 

Við ritgerðarsmíð þessa komu fram ýmsar vangaveltur varðandi gögnin sem fengust frá 

fyrirtækjunum sem tekin voru til skoðunar og um þær niðurstöður sem fengust út frá 

þeim. Einnig komu upp hugmyndir að frekari könnunum ef hægt væri að afla ítarlegri 

gagna frá fyrirtækjunum. 

Af þeim sex fyrirtækjum sem skoðuð voru nota tvö FIFO birgðastýringaraðferðina, tvö 

meðaltalsaðferðina og tvö kostnaðarverðsaðferðina auk þess sem Norðlenska notaði 

FIFO fyrir fullunnar birgðir. Við gagnaöflun hjá fyrirtækjunum sjálfum og/eða við skoðun 

skriflegra gagna fengust ekki nægjanlega skýr svör hvers vegna fyrirtækin nota þessar 

aðferðir við mat á birgðum sínum. Sama aðferðin virðist hafa verið notuð í mörg ár og 

líklegt að þeir starfsmenn, sem stóðu að vali á viðkomandi birgðamatsaðferð á sínum 

tíma, starfi ekki lengur hjá viðkomandi fyrirtækjum. Þó má nefna að val framleiðslu-

fyrirtækjanna á kostnaðarverðsaðferðinni er auðskýranleg útfrá þeirri almennu reglu að 

meta birgðir útfrá kostnaðarverði þeirra. 

Áhugavert væri að kanna frekar hvort einhver tengsl séu á milli eiginleika vara 

(hönnunarvara, tæknivara, matvara) og birgðamatsaðferðar annars vegar og innkaupa-

stefnu fyrirtækjanna hins vegar (hve mikið er eftir á lager af vöru þegar hún er pöntuð 

aftur?) og þess hvaða birgðamatsaðferð þau nota (eru meiri birgðir eftir hjá þeim sem 

nota meðaltalsaðferð?). Afla þarf gagna hjá öðrum fyrirtækjum á sama markaði til að 

álykta um eiginleika vörunnar eins og til dæmis biðtíma á lager og fjölda eininga í 

pöntun og fá upplýsingar um innkaupastefnu fyrirtækjanna til að hægt sé að setja fram 

tilgátur um hana, en fremur ólíklegt er að fyrirtækin vilji gefa upp slíkar upplýsingar. 

Varðandi athuganir á þeim kenningum sem settar voru fram um val á birgðamats-

aðferðum mætti kanna hvort fyrirtæki séu almennt að sýna hærri eða lægri hagnað 

meðal annars með mati á birgðum og hvort ástæðurnar séu þær sem nefndar voru hér 

að framan. Annar valmöguleiki væri að stækka það úrtak sem tekið var fyrir hvort sem 

þar yrði um að ræða innlend, fjölþjóðleg eða alþjóðleg fyrirtæki og hvort sem þau 

störfuðu á sviði smásölu, heildsölu eða framleiðslu. Útfrá því mætti síðan draga fleiri 
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ályktanir meðal annars hvort eitthvað sé líkt eða ákveðna samsvörun mætti finna á milli 

fyrirtækja af sömu stærð. 

Aðrar hugmyndir að hugsanlegum rannsóknum tengdum birgðum og birgðahaldi má 

nefna s.s. hvort fyrirtæki, sem nota lotubundið birgðabókhald (að því gefnu að einhver 

fyrirtæki noti eingöngu lotubundið birgðabókhald í dag), velja aðrar aðferðir en þær sem 

nota hlaupandi birgðabókhald. Einnig væri áhugavert að skoða hvort fyrirtæki skipti um 

birgðamatsaðferðir og hvaða ástæður liggja þá að baki þeim skiptum. 

Þegar hlutfall birgða af heildareignum var skoðað hjá fyrirtækjunum komu einnig 

fram hugmyndir að áhugaverðum rannsóknarefnum. Þar má nefna rannsóknir á því í 

hvað þær eignir sem ekki teljast til birgða skiptast í (fastafjármunir eða lausafjármunir) 

og hvort sú sveifla sem er í hlutfalli birgða af heildareignum hjá framleiðslufyrirtækinu 

(Norðlenska) sé algeng í þeim geira sem fyrirtækið starfar í (matvöruframleiðsla). 
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6 Lokaorð 

Í ritgerðinni var farið yfir þá staðla sem gilda um birgðir í bókhaldi og hvernig 

birgðabókhald hefur þróast frá lotubundnu birgðabókhaldi til hlaupandi birgðabókhalds. 

Einnig var farið yfir þær aðferðir sem notaðar eru við birgðamat og ástæðurnar fyrir því 

hvers vegna ein aðferð verður frekar fyrir valinu heldur en önnur. Því næst voru þrjú 

innlend og þrjú erlend fyrirtæki skoðuð og athugað hvaða birgðamatsaðferðir eru 

notaðar hjá þeim. Lauslegur samanburður var gerður á starfssviðum og mörkuðum 

fyrirtækjanna og tengslum þeirra við birgðamat auk þess að hlutfall birgða af 

heildareignum fyrirtækjanna var borið saman. Að lokum voru settar fram nokkrar 

hugleiðingar um frekari athuganir á birgðum og birgðamati. 

Það sem helst vakti athygli höfundar var að við samanburð á milli innlendu 

fyrirtækjanna kom í ljós að fyrirtækin þrjú nota þrjár mismunandi aðferðir við mat á 

birgðum sínum, þótt fullunnar vörur Norðlenska séu að vísu metnar með FIFO líkt og 

birgðir ELKO. Einnig vakti athygli að hvorugt fjölþjóðlegu smásölufyrirtækin notaði sömu 

birgðamatsaðferð og innlendi aðilinn á sama markaði. Auk þess vakti það athygli 

höfundar hversu birgðir eru annars vegar hátt hlutfall heildareigna hjá innlendu 

fyrirtækjunum og hins vegar hið lága hlutfall heildareigna hjá erlendu fyrirtækjunum svo 

og hversu mikið hlutfall birgða af heildareignum sveiflast innan ársins hjá Norðlenska. 

Birgðir eru oft stærsti eignaliður smærri fyrirtækja og er gott birgðabókhald og 

birgðamat því afar mikilvægt til að hafa gott yfirlit yfir rekstur þeirra. Val á 

birgðamatsaðferð skiptir miklu máli og getur hækkað eða lækkað hagnað í 

rekstrarreikningi og breytt fjárhæð heildareigna í efnahagsreikningi umtalsvert. Því er 

góð kunnátta í birgðamati nauðsynleg flestum fyrirtækjum og vandað val á 

birgðamatsaðferð afar brýn. 
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