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Útdráttur 

Birgðir eru oft á tíðum mikilvægasta eign fyrirtækja í framleiðslu og smásölu og eru því 

umtalsverður hluti veltufjármuna þessara fyrirtækja. Kostnaðarverð seldra vara á tímabilinu er að 

jafnaði stærsti kostnaðarliður slíkra fyrirtækja. Fjallað var um fjórar aðferðir við birgðamat í 

reikningsskilum. Jafnframt var skoðað hvort að greint var frá því í skýringum hvaða 

birgðamatsaðferðir stærri íslensk fyrirtæki nota og hvort munur sé á því hvaða aðferðir eru notaðar 

milli atvinnugreina. Veltuhraði birgða og biðtími birgða hjá íslenskum fyrirtækjum í ákveðnum 
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1 Inngangur            

Birgðir eru oft á tíðum mikilvægasta eign fyrirtækja í framleiðslu og smásölu og eru því oft 

umtalsverður hluti veltufjármuna. Kostnaðarverð seldra vara á tímabilinu er að jafnaði stærsti 

kostnaðarliður slíkra fyrirtækja (Picker, Leo, Loftus, Wise, Clark og Alfredson, 2013). Fyrirtæki 

greina frá kostnaðarverði eignfærðra birgða í árslok í efnahagsreikningi. Allur kostnaður við að 

eignast birgðir og gera þær tilbúnar til sölu er eignfærður (Edmonds, Edmonds, McNair og Olds, 

2016). Birgðir eru því einstakur liður innan reikningsskila fyrirtækis þar sem gjaldfærðar birgðir á 

tímabilinu birtast í rekstrarreikningi undir kostnaðarverði seldra vara, og upplýst er um birgðastöðu 

í árslok í efnahagsreikningi meðal veltufjármuna. Það skiptir því miklu máli við mat á afkomu og 

fjárhagslegri stöðu fyrirtækja að birgðastaða í lok árs sé nákvæm (Collins og McKeith, 2010).   

Lykilatriði við færslu birgða í bókhaldi er ákvörðun kostnaðarverðs og færslu þess til gjalda, 

þar með talið hugsanlegar niðurfærslur til hreins söluvirðis, eins og greint er frá í fyrstu málsgrein 

IAS 2 staðalsins um birgðir. Ein af lykilákvörðunum við að færa birgðir er val á viðeigandi aðferð 

við úthlutun kostnaðar á einstaka liði birgða til að ákvarða kostnað birgða og kostnað við sölu 

þeirra. Í kjölfar upphaflegrar færslu á birgðum í bókhald verður kostnaður að vera borinn saman 

við hreint söluvirði og verðmæti birgða niðurfært þar sem hreint söluvirði fellur undir 

kostnaðarverð (Picker o.fl., 2013).  

Birgðir geta verið afar mismunandi eftir því í hvaða atvinnugrein fyrirtæki starfa. Þegar um 

er að ræða smásölufyrirtæki eru birgðir líklegri til að samanstanda af fullunnum vörum en þegar 

um er að ræða framleiðslufyrirtæki eru þessar vörubirgðir líklegri til að samanstanda af hráefni, 

vörum í vinnslu og fullunnum vörum (Collins og McKeith, 2010). 

Hagnaður ársins er reiknaður eftir að búið er að draga viðeigandi kostnað frá tekjum. Allar 

vörur sem ekki er búið að selja í lok árs verða eftir sem birgðir og verða á komandi árum 

gjaldfærðar á móti tekjum. Lokastaða birgða hefur því bein áhrif á hagnað og eignir fyrirtækis, 

bæði til hækkunar og lækkunar. Hækkun á lokastöðu birgða mun draga úr kostnaði við sölu og 

auka hagnað og leiðir þar til hækkunar á eignum. Lækkun á lokastöðu birgða mun auka kostnað 

við sölu og draga úr hagnaði og leiðir þar til lækkunar á eignum (Collins og McKeith, 2010).  

Þær aðferðir sem fyrirtæki geta valið um til að meta birgðir eru fjórar talsins, en aðeins þrjár 

aðferðir af þessum fjórum eru leyfðar hér á landi. Þær aðferðir sem leyfðar eru samkvæmt 

alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum (e. IFRS) eru fyrst-inn, fyrst-út (FIFO), meðalkostnaðarverð 
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og sérgreint kostnaðarverð. Fjórða aðferðin er LIFO en hún er aðeins leyfð samkvæmt bandarísku 

reikningsskilastöðlunum (e. US GAAP).   

Sú aðferð við mat á birgðum sem valin er til að ákvarða kostnaðarverð birgða í lok tímabils 

er ein af grundvallarákvörðunum allra fyrirtækja sem taka þátt í framleiðslu og dreifingu á vörum. 

Samt sem áður er engin ein aðferð sem er betri en önnur af þeim sem í boði eru og í umhverfi þar 

sem verðlag er breytilegt hafa forsendur um kostnaðarflæði áhrif á skráðar tekjur, efnahagsreikning 

og aðrar tengdar kennitölur. Kostnaður vegna seldra vörubirgða hefur áhrif á rekstrarreikning en 

kostnaður vegna þeirra vörubirgða sem ekki eru seldar í árslok hefur áhrif á efnahagsreikning 

(White, Sondhi og Fried, 2003). 

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar og birtar varðandi aðferðir við mat á 

kostnaðarverði birgða sem notaðar eru af fyrirtækjum en flestar þessara rannsókna beinast þó að 

tveimur aðferðum við mat á birgðum en það eru FIFO og LIFO. Ibarra (2008) framkvæmdi tvær 

rannsóknir á Filippseyjum á þeim aðferðum sem fyrirtæki nota við mat á kostnaðarverði birgða. 

Fyrri rannsóknin athugaði tengsl milli þess í hvaða atvinnugrein viðkomandi fyrirtæki starfar í og 

hvaða aðferð við birgðamat það notar. Seinni rannsóknin kannaði hvort tengsl væru á því í hvaða 

atvinnugrein fyrirtæki starfar í og eðli þeirra birgða sem fyrirtækið hefur undir höndum sér. 

Í fyrri rannsókn Ibarra (2008) skipti hann fyrirtækjum niður í fimm atvinnugreinar en þær 

voru framleiðslufyrirtæki, smásölufyrirtæki, veitingafyrirtæki, lyfjafyrirtæki og olíufyrirtæki. 

Fyrst skoðaði hann hvort að það væru tengsl milli þess að fyrirtæki noti annað hvort FIFO 

aðferðina eða aðferð meðalkostnaðarverðs og í hvaða atvinnugrein viðkomandi fyrirtæki starfar í. 

Ibarra komst að þeirri niðurstöðu að val á aðferð við mat á kostnaðarverði birgða ráðist ekki af eðli 

fyrirtækis þar sem breyturnar tvær, FIFO og meðalkostnaðarverð, eru óháðar hvor annarri. 

Næst rannsakaði Ibarra (2008) hvort að tegund birgða hafi veruleg tengsl við það hvernig 

eðli fyrirtækis er þegar FIFO aðferðin er notuð.  Fyrirtæki sem voru í matarframleiðslu eða 

matarsölu ásamt lyfjafyrirtækjum töldu að grundvallarástæðan fyrir því að þau noti FIFO aðferðina 

vera sú að birgðir þeirra hafa lítið geymsluþol eða eru viðkvæmar fyrir skemmdum. Fyrirtæki sem 

voru í framleiðslu, smásölu eða dreifingu vara voru ósammála um það að úrelding eða óstöðugleiki 

birgða þeirra væri grundvallarástæða þess að þau notist við FIFO aðferðina. Þessi fyrirtæki reiða 

sig á tísku eða stundardellu sem gerir birgðir viðkvæmar fyrir hröðum breytingum þar sem birgðir 

sem þau selja eru árstíðarbundnar. Olíufyrirtæki notuðu flest aðferð meðalkostnaðarverðs og trúðu 

því að það væri besta leiðin fyrir þau til að meta birgðir, þar sem verð á olíu getur verið mjög 
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óstöðugt. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að fyrirtæki sem hafa birgðir sem geta orðið 

úreldar eða rýrna fljótt nota frekar FIFO aðferðina á meðan fyrirtæki sem hafa mjög fjölbreyttar 

birgðir og óstöðugan kostnað við kaup á birgðum nota frekar aðferð meðalkostnaðarverðs (Ibarra, 

2008).  

Mikilvægt er að upplýsa lesendur reikningsskilanna með réttum og ítarlegum skýringum við 

þá liði reikningsskilanna þar sem við á. Þar sem birgðir eru oft á tíðum mjög stór hluti af 

heildareignum fyrirtækja og því getur það skipt sköpum að greint sé vel frá birgðunum í 

reikningsskilum fyrir lesendur þeirra. IAS 2 staðalinn um birgðir krefst þess að skýringar séu í 

tengslum við birgðir í eigu fyrirtækis og að reikningsskilaaðferðir séu samþykktar með tilliti til 

þessara birgða (International Accounting Standards Board, 2008).  

Í þessari ritgerð er meðal annars stuðst við lög um ársreikninga nr. 3/2006 og reglur 

reikningsskilaráðs nr. 1 um grundvöll reikningsskila og nr. 2 um birgðir. Þá er einnig stuðst við 

staðlana IAS 2 um birgðir og IAS 8 um reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegum 

mati og skekkjur.  

Markmið þessa verkefnis er að skoða hvaða aðferðir stærri fyrirtæki á Íslandi nota til að meta 

birgðir hjá sér og hvort það fari eftir atvinnugreinum, skoða hver munurinn er á þessum aðferðum 

ásamt því hver niðurfærsla birgða sé í árslok. Þá verður einnig skoðað hversu stór hluti birgðir eru 

af heildareignum fyrirtækja, veltuhraði birgða og hvaða þættir ráða vali á aðferð við birgðamat. 

Sérstök áhersla var lögð á að skoða hvort að fyrirtæki greini frá því í skýringum í ársreikningi 

hvaða aðferð þau noti ásamt því hvort niðurfærsla birgða sé tilgreind í skýringum. Leitast verður 

eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

- Hvaða aðferðir eru notaðar af stærri íslenskum fyrirtækjum við birgðamat og hversu 

vel er skýrt frá þeim í skýringum? 

- Eru tengsl milli þess í hvaða atvinnugrein fyrirtæki starfa í og hvaða aðferð er notuð 

við birgðamat? 

- Er munur á veltuhraða, biðtíma birgða og hlutfalli birgða af heildareignum milli 

atvinnugreina? 

- Samanburður á meðalveltuhraða birgða og meðalbiðtíma birgða hjá íslenskum og 

kanadískum fyrirtækjum  

Fyrst verður farið í fræðilega umfjöllun um þær reglur, staðla og lög sem gilda um birgðir 

ásamt því að skoða birgðakerfi, aðferðir við mat á birgðum, val á aðferð við birgðamat, mun á 
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birgðamatsaðferðum, skekkjur og niðurfærslu birgða ásamt kennitölum sem eiga við um birgðir. 

Því næst verður farið í rannsóknina sjálfa um þær aðferðir sem stærri íslensk fyrirtæki nota eftir 

með tilliti til þess í hvaða atvinnugrein viðkomandi fyrirtæki er í. Að lokum verður farið í 

niðurstöður þar sem rannsóknarspurningunum er svarað.  

2 Lög, reglur og staðlar um birgðir 

Í þessum hluta verður farið út í lög, reglur og staðla sem eiga við um birgðir og mat á 

kostnaðarverði þeirra.  

2.1 Íslensk ársreikningalög um birgðir 

Lög um ársreikninga nr. 3/2006 fjalla meðal annars um birgðir. Fram kemur í 33. gr. laga nr. 

3/2006 um ársreikninga að birgðir skulu vera metnar á kostnaðarverði eða dagverði, hvort sem 

lægra reynist. Ef fyrirtæki meta birgðir sínar á dagverði og það reynist töluvert lægra en 

kostnaðarverð þá á fyrirtækið að greina frá því í skýringum í ársreikningi sínum. Í 3. mgr. 29. gr. 

laga um ársreikninga er greint frá því að með kostnaðarverði birgða er átt við allan þann kostnað 

við kaup á birgðum og að auki allur áfallinn kostnaður við framleiðslu þeirra. Kostnaður við að 

koma birgðum á núverandi stað og í það ástand sem þær eru í á uppgjörsdegi er einnig talinn með. 

Ekki er heimilt að telja dreifingarkostnað til kostnaðarverðs birgða.   

2.2 Reglur reikningsskilaráðs 

Reikningsskilaráð starfar samkvæmt lögum nr. 3/2006 um ársreikninga en samkvæmt 118. gr. 

þeirra laga skal ráðherra skipa fimm sérfróða menn til fjögurra ára í senn í nefnd er nefnist 

reikningsskilaráð. Einn nefndarmanna skal vera tilnefndur af Félagi löggiltra endurskoðenda, 

annar af samstarfsnefnd háskólastigsins, þriðji af Viðskiptaráði Íslands, fjórði af ársreikningaskrá 

en einn nefndarmaður skal skipaður án tilnefningar. Ráðherra skipar svo formann 

reikningsskilaráðs úr hópi nefndarmanna.  Samkvæmt 2. mgr. 63. gr. laga nr. 123/2015 um opinber 

fjármál þá er hlutverk reikningsskilaráðs að taka ákvarðanir um innleiðingu reikningsskilastaðla 

og álitaefni sem þá varða.  Reglur reikningsskilaráðs taka til allra þeirra aðila sem eru 

bókhaldsskyldir samanber 1.gr. laga nr. 145/1994 um bókhald.   Ráðið hefur alls gefið út fimm 

reglur en hér verður aðeins farið yfir helstu atriði úr reglum nr. 1 og 2 í reglum reikningsskilaráðs. 

Eins og fram kom hér að framan, samkvæmt 33. gr. laga um ársreikninga, skal skrá birgðir 

við kostnaðarverð eða dagverði, hvort sem lægra reynist.   Ekki eru til nánari fyrirmæli í lögum 
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um þessa reglu og sökum þess er að finna túlkun á þeim fyrirmælum laga og þeirri meginreglu um 

skráningu eigna í reglum reikningsskilaráðs.   

2.2.1 Kostnaðarverð 

Reglur reikningsskilaráðs nr. 2 um birgðir koma svo að orði:  

Kostnaðarverð birgða tekur til alls kostnaðar við kaup á birgðum eða áfallins kostnaðar við 

framleiðslu þeirra. Auk þess telst til kostnaðarverðs birgða allur sá kostnaður við að koma 

birgðum á núverandi stað og í það ástand sem þær eru í. (Félag löggiltra endurskoðenda, 2004, -

a) 

Þegar talað er um kaupverð, eða í öðrum orðum kostnaðarverð, er verið að tala um upphaflegt 

kaupverð birgða en ekki endurnýjunarverð þeirra. Um kaupverð aðkeyptrar vara telst allur sá 

kostnaður við að koma birgðum í það ástand sem þær eru í á reikningsskiladegi. Því skiptir miklu 

máli að skoða hvenær vörukaup og sala fer fram, en það gerist samtímis. Ef afsláttur eða annars 

konar lækkun fengist á kaupverðinu skal hún frádregin frá kaupverðinu. Annar áfallinn kostnaður 

sem tengist vörunni og telja skal til kaupverðs eru opinber gjöld og flutnings- og 

geymslukostnaður. Að auki skulu verulegar gengisbreytingar færðar til hækkunar eða lækkunar á 

mati birgða (Félag löggiltra endurskoðenda, 2004. -a). 

Þegar um er að ræða framleiðslufyrirtæki telst kostnaðarverð vöru samanstanda af beinum 

efniskostnaði, beinum launakostnaði og óbeinum framleiðslukostnaði sem getur bæði verið fastur 

eða breytilegur. Ekki skal telja til mats á birgðum þann kostnað sem á sér stað vegna óvenjulegra 

áfalla við nýtingu hráefnis, mannafla eða óvenjulegs framleiðslukostnaðar. Sölu- og 

stjórnunarkostnaður telst ekki til framleiðslukostnaðar og sama á við um fjármagnskostnað, nema 

í því undantekningartilviki að framleiðslan taki langan tíma. Þær aðferðir sem notaðar eru við 

ákvörðun kaupverðs birgða eru FIFO, meðalkostnaðarverð, sérgreint kostnaðarverð og LIFO 

(Félag löggiltra endurskoðenda, 2004. -a). 

Hér á landi eru hins vegar aðeins fyrstu þrjár aðferðirnar leyfilegar. Farið verður nánar út í 

þessar aðferðir í kafla 4. 

Hjá sumum smásölufyrirtækjum miðast talning vörubirgða við söluverð vörunnar frekar en 

kostnaðarverð.  Þegar því er háttað þannig þarf að draga álagningu og virðisaukaskatt frá söluverði 

til að komast að kostnaðarverði.  Eðlilegt er að fyrirtæki flokki vörubirgðir miðað við álagningu 

til að nálgast kostnaðarverð.  Áður en reiknuð er út álagningu frá söluverði þarf að taka tillit til 

verðhækkana eða lækkana frá venjulegri álagningu (Félag löggiltra endurskoðenda, 2004. -a). 
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2.2.2 Dagverð 

Reglur reikningsskilaráðs nr. 2 um birgðir koma svo að orði:  

Dagverð birgða táknar yfirleitt áætlað söluverð að frádregnum beinum sölukostnaði og kostnaði 

við að fullgera birgðir, þegar svo stendur á. Nákvæmari útfærsla er þó sú að dagverð tákni þá 

fjárhæð sem er miðtalan af þremur stærðum, þ.e. hreinu söluvirði, hreinu söluvirði að frádreginni 

hæfilegri álagningu og endurkaupaverði sambærilegra birgða. (Félag löggiltra endurskoðenda, 

2004, -a)) 

Þegar fyrirtæki framkvæma mat á birgðum þá þurfa þau að athuga hvort dagverð eða 

kostnaðarverð sé lægra. Ef kostnaðarverð er hærra þá skal miða mat á birgðum við dagverð (Félag 

löggiltra endurskoðenda, 2004. -a). 

Dagverð er endurkaupaverð hliðstæðra eigna á reikningsskiladegi, nema í tveimur tilvikum. 

Í fyrra tilvikinu þá skal miða við svokölluð efri mörk. Efri mörkin eru áætlað söluverð vara en að 

frádregnum beinum sölukostnaði þeirra.  Ef endurkaupaverðið er hærra en efri mörkin þá er 

dagverðið ákveðið það sama og efri mörkin. Í seinna tilvikinu þá skal miða við lægri mörk frekar 

en endurkaupaverð þegar endurkaupaverðið er lægra en lægri mörkin. Skilgreining lægri markanna 

er áætlað söluverð en að frádregnum beinum sölukostnaði og álagningu. Álagningin  miðast við 

þann hagnað sem fyrirtækið ætlaði að hafa af vörunni eða hliðstæðum vörum (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2004. -a). 

Þar af leiðandi þegar reglunni um kostnaðarverð eða dagverð, hvort sem lægra reynist er 

beitt, þá er miðtalan af þessum þremur stærðum, þ.e. endurkaupaverði, hreinu söluvirði og hreinu 

söluvirði að frádreginni hæfilegri álagningu, valin sem fulltrúi dagverðs til samanburðar við 

kostnaðarverð (Félag löggiltra endurskoðenda, 2004. -a). Eins og áður kom fram, samkvæmt 33. 

gr. ársreikningalaganna, um að ef birgðir eru metnar á dagverði og það er verulega lægra en 

kostnaðarverðið skal greina frá því í skýringum. 

2.2.3 Tekjureglan 

Tekjur eru færðar til bóka þegar viðskiptamaður hefur unnið fyrir þeim og lokið öllum verkefnum 

sínum. Meginreglan er sú að færa skal tekjur við sölu vara frá einum aðila til annars.  Þannig að 

sala hefur farið fram þegar seljandi hefur afhent vöruna til kaupandans og á sama tíma flyst 

eignarétturinn.  Þó að meginreglan sé sú að skrá eigi tekjur við sölu þá geta aðrir kostir einnig 

komið til greina í tekjuferlinum, en eru þó undantekningar og eiga yfirleitt aðeins við í ákveðnum 

atvinnugreinum, við sérstakar aðstæður. Þeir kostir eru eftirfarandi: meðan á framleiðslu stendur, 

við lok framleiðslu og við innheimtu kröfu (Félag löggiltra endurskoðenda, 1995. -b). 
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2.2.4 Jöfnunarreglan 

Samkvæmt jöfnunarreglunni ,,skal kappkosta að jafna gjöld á móti tekjum sem skráðar eru 

samkvæmt tekjureglunni.“ (Félag löggiltra endurskoðenda, 1995. -b). Í ákveðnum tilvikum getur 

ríkt mikil óvissa um samband gjalda og tekna, og þar af leiðandi er eðlilegt að bóka kostnað til 

gjalda með skipulögðum hætti.  Í öðrum tilvikum ríkir svo mikil óvissa um útgjöldin í 

tekjuöfluninni að nauðsynlegt er að færa þau til gjalda strax (Félag löggiltra endurskoðenda, 1995. 

-b). 

2.3 Alþjóðlegir staðlar  

Hér verður farið í að greina tvo staðla: IAS 2 staðalinn sem fjallar um birgðir og IAS 8 staðallinn, 

sem fjallar um reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur. Greint 

verður frá innihaldi staðlanna og hvernig framkvæmd þeirra er háttað. 

2.3.1 IAS 2 

IAS 2 staðallinn fjallar sérstaklega um meðferð á birgðum í reikningsskilum og var upprunalega 

gefinn út í desember 1993 af International Accounting Standards Comitte (IASC) og tók við af 

eldri staðli frá því í október 1975. Í apríl 2001 var IAS 2 staðallinn tekinn í notkun af International 

Accounting Standards Board (IASB) og kom út í sinni núverandi mynd í desember 2003. Markmið 

IAS 2 staðalsins er að mæla fyrir um meðferð á birgðum. Staðallinn veitir ráðgjöf til að ákvarða 

kostnað birgða og til að meta kostnað, þar á meðal niðurfærslu birgða að hreinu söluvirði. 

Staðallinn veitir einnig leiðsögn á því hvaða aðferð skuli nota til að úthluta kostnaði birgða 

(International Accounting Standards Board, 2008).  

Eitt af helstu vandamálum í bókhaldi birgða er hvaða kostnað eigi að eignfæra og hvaða 

kostnað eigi að geyma þar til tekjur eru færðar. Kostnaðarverð birgða er jafnframt meginatriði í 

birgðabókhaldi og færsla þess til gjalda, þar með talin hugsanleg niðurfærsla til hreins söluvirðis. 

Samkvæmt IAS 2 eru birgðir skilgreindar sem eignir geymdar til sölu í venjulegum rekstri, í 

vinnslu eða hráefni sem notað er í framleiðsluferlinu. Hreint söluvirði (e. Net Realisble Value) er 

áætlað söluverð að frádregnum áætluðum kostnaði við að fullvinna vöruna og kostnaði við 

birgðirnar. Gangvirði (e. Fair Value) er verðið sem myndi fást fyrir að selja sömu birgðir í 

skipulögðum viðskiptum milli markaðsaðila á matsdegi (International Accounting Standards 

Board, 2008). 
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Birgðir skulu metnar á kostnaðarverði (e. the Lower of Cost) og hreinu söluvirði (e. Net 

Realisable Value). Kostnaður við kaup á birgðum samanstendur af kostnaði við kaup, 

innflutningstollum og öðrum sköttum, ásamt aðflutningi, meðhöndlun og öðrum beinum tilfallandi 

kostnaði við að fullvinna birgðirnar. Afslættir (e. Trade Discounts), endurgreiðsla (e. Debates) og 

álíka þættir eru dregnir frá kostnaði af kaupum á birgðum (International Accounting Standards 

Board, 2008).   

Samkvæmt IAS 2 um birgðir er hægt að meta kostnað vegna birgða á þrjá vegu: með 

sérgreindu kostnaðarverði, FIFO eða meðalkostnaðarverð. Samkvæmt 23. gr. IAS 2 um birgðir, 

skal kostnaður vegna birgða af liðum sem vanalegu eru ekki víxlanlegir (e. Interchangeable) og 

vöru eða þjónustu sem framleidd er og aðgreind fyrir ákveðin verkefni grundvallast af aðferð 

sérgreinds kostnaðarverðs. Með sérgreindu kostnaðarverði er átt við að hægt sé að rekja ákveðna 

kostnaðarliði beint til vörunnar. Þessi aðferð er viðeigandi fyrir einingar sem ætlaðar eru til 

sérstakrar ráðstöfunar, óháð því hvort þær hafa verið keyptar eða framleiddar. Kostnaður við 

birgðir, annarra en þeirra sem fjallað er um í 23. grein IAS 2, skal úthlutað með því að nota fyrst-

inn, fyrst-út aðferðina (FIFO) eða meðalkostnaðarverð. Fyrirtæki á að nota sömu aðferð fyrir allar 

birgðir sem hafa svipað eðli og not fyrir fyrirtækið (International Accounting Standards Board, 

2008).  

Þegar birgðir eru seldar skal bókfært verð þessara birgða gjaldfært á því tímabili sem 

tilheyrandi tekjur eru færðar. Hugsanleg upphæð niðurfærslu birgða að hreinu söluvirði og öll töp 

skulu gjaldfæra á tímabilið þegar niðurfærslan eða tapið á sér stað (International Accounting 

Standards Board, 2008). 

2.3.2 IAS 8 

IAS 8 fjallar um reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur. 

Staðallinn var gefinn út af International Accounting Standards Committe í desember árið 1993 en 

tók við af eldri staðli sem gefinn var út í febrúar 1975. Markmið IAS 8 staðalsins er meðal annars 

að fjarlægja leyfilegt val um afturvirka meðhöndlun sjálfviljugra breytinga fyrirtækja á 

reikningsskilaaðferðum og afturvirkri leiðréttingu skekkja frá fyrri tímabilum. Þá er markmið 

staðalsins einnig að útiloka hugtakið um grundvallarskekkjur og að móta leiðbeiningar sem 

stjórnendur geta notað við val á reikningsskilaaðferð án þess að staðlar og túlkanir séu tilgreindir 

(International Accounting Standards Board, 2008). 
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Fyrirtækjum er aðeins leyfilegt að breyta um reikningsskilaaðferð ef að þess er krafist 

samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum eða ef niðurstöður í reikningsskilum veiti 

áreiðanlegar og viðeigandi upplýsingar um áhrif viðskipta, annarra atburða eða skilyrða um 

fjárhagsstöðu, fjárhagslegan árangur eða sjóðstreymi en þær áður gerðu (International Accounting 

Standards Board, 2008). 

3 Birgðakerfi 

Tvær algengar aðferðir eru í notkun hjá fyrirtækjum til að bóka kostnað birgða, bæði við innkaup 

og sölu, en þær eru birgðabókhald og svo það sem er kallað ,,ekki birgðabókhald”.  

3.1 Birgðabókhald (e. Perpetual System) 

Þegar fyrirtæki notast við birgðabókhald er birgðaskráin uppfærð í hvert skipti sem viðskipti með 

birgðir eiga sér stað. Upplýsingar um magn og kostnað birgða eru ávallt tiltækar í birgðabókhaldi 

sem gerir fyrirtækjum kleift að veita betri þjónustu við viðskiptavini og viðhalda betri stjórn á 

þessari mikilvægu eign sem birgðir eru hjá mörgum fyrirtækjum. Notkun birgðabókhalds er samt 

sem áður mun dýrara og flóknara en að nota reglubundna aðferð það er ekki birgðabókhald sem 

fjallað verður um hér beint á eftir. Með tilkomu notendavænna tölvubókhaldskerfa og sölukerfa 

sem tengjast bókhaldsgögnum fyrirtækja beint er flestum fyrirtækjum í dag kleift að nota 

birgðabókhald og hafa efni á því þar sem þetta auðveldar fyrirtækjum vinnuna til muna (Picker 

o.fl., 2013). Við innkaup á birgðum þar sem notað er birgðabókhald er kostnaðarverð birgða 

eignfært. Við sölu á birgðum er kostnaðarverð seldra vara gjaldfært um leið og salan er tekjufærð. 

Með birgðabókhaldi liggur birgðastaða fyrirtækja alltaf fyrir strax eftir að vörukaup eða eftir að 

vörusala hefur átt sér stað og verið bókuð (Ingunn Hauksdóttir, e.d.).  

3.2 Ekki birgðabókhald (e. Periodic System) 

Ef fyriræki nota ekki birgðabókhald geta þau notað reglubundna aðferð við að bóka kostnaðarverð 

birgða eða það sem flokkast ekki undir birgðabókhald. Samkvæmt þessari aðferð er magn birgða 

ákvarðað reglulega, oftast árlega, með því að framkvæma talningu á birgðum og svo er fjöldi 

eininga margfaldaður með kostnaði á einingu til að meta þær birgðir sem eru til taks á tímabilinu. 

Þessi upphæð er færð undir veltufjármuni á efnahagsreikning og helst þar óbreytt þar til næsta 

birgðatalning á sér stað. Kaup á birgðum og þeim birgðum sem hafa verið skilað aftur til birgja á 

tímabilinu eru færðar beint á kostnaðarlykla í bókhaldinu (Picker o.fl., 2013).   
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 Kostnaður sölunnar er ákvarðað sem hér segir: (Picker o.fl., 2013). 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑢𝑟 𝑣𝑖ð 𝑠ö𝑙𝑢

= 𝐵𝑖𝑟𝑔ð𝑎𝑠𝑡𝑎ð𝑎 í 𝑢𝑝𝑝ℎ𝑎𝑓𝑖 á𝑟𝑠 + 𝑖𝑛𝑛𝑘𝑎𝑢𝑝 + 𝑣ö𝑟𝑢𝑓𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

−  𝑠𝑘𝑖𝑙 á 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑢𝑚 –  𝑠𝑡𝑎ð𝑔𝑟𝑒𝑖ð𝑠𝑙𝑢𝑎𝑓𝑠𝑙æ𝑡𝑡𝑖𝑟 –  𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑖𝑟 í 𝑙𝑜𝑘 á𝑟𝑠  

Ef fyrirtæki nota þetta kerfi við innkaup á birgðum er kostnaðarverð birgða gjaldfært. Við 

sölu er kostnaðarverð seldra vara reiknað út og gjaldfært í árslok en ekki þegar vörusala er 

tekjufærð að hverju sinni. Með þessu kerfi er birgðastaða í upphafi árs óbreytt þar til birgðatalningu 

er lokið og uppgjörsfærslur hafa verið færðar í árslok (Ingunn Hauksdóttir, e.d). 

4 Aðferðir við mat á birgðum 

Í þessum kafla verður fjallað um kostnaðarflæði og raunverulegt flæði birgða og þær aðferðir við 

mat á kostnaðarverði birgða sem viðurkenndar eru. Samkvæmt alþjóðlegu 

reikningsskilastöðlunum er leyfilegt að nota FIFO (e. First-in-First-out), meðalkostnaðarverð (e. 

Weighted Average Cost) og sérgreint kostnaðarverð (e. Specific Identification). Samkvæmt 

bandarísku reikningsskilastöðlunum er einnig leyfilegt að nota LIFO (e. Last-in-Last-out) en sú 

aðferð er ekki leyfileg samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum en þrátt fyrir það verður 

fjallað stuttlega um aðferðina. 

4.1 Kostnaðarflæði eða raunverulegt flæði birgða 

Aðferðir við mat á birgðum vísa til flæði kostnaðar í gegnum bókhald fremur en raunverulegs flæði 

birgða í gegnum fyrirtækið.  Raunverulegt flæði birgða í gegnum fyrirtæki fer eftir því hvernig 

birgðir eru geymdar á lager og í hvaða röð pantanir viðskiptavina berast, eða hvernig starfsmenn 

fjarlægja birgðir úr hillum þegar þær eru seldar.  Flæði kostnaðar í gegnum bókhaldsgögn fer eftir 

því hvaða aðferð við mat á kostnaðarverði birgða fyrirtækið notast við (Waybright og Kemp, 

2010). Forsendur kostnaðarflæðis eru aðferðirnar FIFO, meðalkostnaðarverð og sérgreint 

kostnaðarverð (Harold Averkamp, e.d). Raunverulegt flæði birgða er að öllum líkindum stjórnað 

á þann hátt að elstu birgðirnar eru seldar fyrst. Raunverulegu flæði birgða er viðhaldið á þennan 

hátt til þess að koma í veg fyrir að birgðir skemmist ef þær eru viðkvæmar eins og til dæmis 

ferskvörur, til að koma í veg fyrir að birgðir líti út fyrir að vera gamlar eða ef framleiðandinn 

ákveður að breyta um umbúðir á birgðunum.  Bókhaldsdeildin reiknar út kostnaðarflæði birgða án 

þess að íhuga að raunverulegu flæði þeirra, nema ef fyrirtæki notast við aðferð sem byggir á 
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sérgreindu kostnaðarverði.  Bókhaldsdeildin þarf því aðeins að vita hversu margar einingar voru 

seldar, en ekki hvaða einingar voru seldar.  Bókhaldsdeildin úthlutar svo kostnaðarflæðisaðferðum 

á birgðirnar sem hafa verið skráðar (Waybright og Kemp, 2010).    

4.2 FIFO 

FIFO eða fyrst-inn-fyrst-út aðferðin gerir ráð fyrir því að fyrirtæki noti birgðir í þeirri röð sem þær 

voru keyptar inn í. Í öðrum orðum, FIFO aðferðin gerir ráð fyrir að birgðirnar sem fyrst eru keyptar 

eru notaðar eða seldar fyrst (Kieso, Weygandt og Warfield, 2011). Undir FIFO aðferðinni er gert 

ráð fyrir að sá hluti af birgðum sem var keyptur eða framleiddur fyrst, sé seldur fyrst og þar af 

leiðandi sá hluti af birgðum sem er eftir í lok tímabils sé sá hluti sem síðast var keyptur eða 

framleiddur (International Accounting Standards Board, 2008). Þannig er nýjasta kostnaðinum 

vegna birgða úthlutað á bókhaldslykilinn birgðir og eldri kostnaði úthlutað á bókhaldslykilinn 

kostnaðarverð seldra vara (Waybright og Kemp, 2010). 

Margir talsmenn FIFO aðferðarinnar halda því fram að þessi aðferð endurspegli best 

raunverulegt flæði birgða, sérstaklega þar sem um  er að ræða viðkvæmar birgðir eða birgðir sem 

háðar eru breytingu á tísku eða hraðri úreldingu. Ef elstu vörur fyrirtækis eru venjulega seldar 

fyrst, þá skal elsta kostnaðinum úthlutað sem kostnaðarverð seldra vara. Í FIFO aðferðinni vega 

nýjustu vörukaupin þyngst í verðmæti birgða og aðferðin gefur betri mynd af efnahagsstöðu við 

verðbólguaðstæður (Unnar Friðrik Pálsson, e.d.). 

Í töflu 1 hér að neðan má sjá að fyrirtæki kaupir inn birgðir í mismunandi magni og á 

mismunandi verði að hverju sinni. Ef við gerum ráð fyrir að sala eigi sé stað upp á 20 einingar þá 

eru fyrstu 20 einingarnar á verðinu 500 kr. sem til eru og voru keyptar 1. apríl seldar. Eftir standa 

birgðir upp á 40 einingar á verðinu 600 kr. í lok árs ef engin frekari innkaup eða sala á sér stað á 

árinu.  

Tafla 1. 

Útreikningur á kostnaðarverði birgða samkvæmt FIFO aðferðinni 

Dagsetning Magn Verð á einingu Samtals 

1. apríl  20 ein. 500 kr. 10.000 kr. 

2. apríl 40 ein. 600 kr. 24.000 kr. 
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4.3 LIFO 

Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar heimila ekki notkun LIFO aðferðarinnar en til þess að fá betri 

heildarsýn yfir aðferðir sem notaðar eru við mat á kostnaðarverði birgða fannst höfundum 

nauðsynlegt að greina einnig frá þessari aðferð. LIFO aðferðin er algjör andstæða FIFO 

aðferðarinnar en með LIFO aðferðinni er kostnaðarverð nýjustu birgðanna notað til að finna 

kostnaðarverð seldra vara og nýjustu birgðirnar eru þannig seldar fyrst. LIFO gerir ráð fyrir að þær 

birgðir sem eru nýjastar séu fyrst seldar og birgðir í lok tímabils séu því elstu birgðirnar (Waybright 

og Kemp, 2010). Verðmæti birgða í efnahagsreikningi endurspeglar því ekki raunverulegt virði 

þeirra (Hartman, Harper og Knoblett, 1995). 

Ein helsta ástæðan fyrir því að fyrirtæki nota LIFO aðferðina er að með henni geta þau 

lágmarkað tekjuskatt. Á tímum hækkandi verðlags þá hefur LIFO aðferðin í för með sér lægri 

tekjur og þar af leiðandi lægri tekjuskatt.  Þetta gerist vegna þess að nýjasti kostnaður er notaður 

til að draga frá núverandi tekjum og heildarhagnaður verður þar af leiðandi minni (Hartman 

o.fl.,1995). 

Helsti ókostur LIFO aðferðarinnar er sá að notkun hennar getur raskað eignamati á 

efnahagsreikningi fyrirtækja. Samkvæmt jöfnunarreglunni þurfa félög við mælingar á afkomu að 

jafna gjöld á móti tekjum sem skráðar eru samkvæmt tekjureglunni (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 1995. -b). Þar af leiðandi gæti efnahagsreikningurinn innihaldið skekkjur þar sem 

verðmæti birgða verður mun lægra en markaðsvirði þeirra við notkun LIFO aðferðarinnar. 

Afleiðing þess er því sú að veltufé félagsins verður of lágt metið í árslok (Hartman o.fl., 1995).  

Í töflu 2 hér má sjá þegar fyrirtæki kaupir inn birgðir í mismunandi magni og á mismunandi 

verði að hverju sinni. Ef við gerum ráð fyrir að sala eigi sé stað upp á 20 einingar þá yrðu þessar 

20 einingar teknar af nýjustu innkaupunum sem eru 40 einingar á verðinu 600 kr.  

Tafla 2. 

Útreikningur á kostnaðarverði birgða samkvæmt LIFO aðferðinni 

Dagsetning Magn Verð á einingu Samtals 

1. apríl 20 ein. 500 kr. 10.000 kr. 

2. apríl  40 ein. 600 kr. 24.000 kr. 



13 

 

Eftir standa birgðirnar sem voru keyptar fyrst ásamt restinni af birgðunum sem ekki voru seldar. 

Það er aðrar 20 einingar í loks árs ef engin frekari innkaup eða sala ætti sér stað á tímabilinu. 

4.4 Meðalkostnaðarverð  

Samkvæmt aðferð meðalkostnaðarverðs ákvarðast kostnaður vegna birgða út frá kostnaði vegna 

sambærilegra vara sem keyptar eru eða framleiddar eru á tímabilinu. Meðalkostnaðarverð má 

reikna með reglulegu millibili með því að nota vegið meðaltal eða sem hreyfanlegt meðaltal sem 

er hver viðbót birgða sem berst. Með því að reikna meðalkostnaðarverð með reglulegu millibili er 

kostnaður birgða í byrjun ásamt kostnaði birgða sem keyptar eru á árinu deilt með kostnaðarverði 

heildarfjölda birgða sem eru til sölu á tímabilinu (Kieso o.fl., 2011). 

Í töflu 3 hér að neðan má sjá að fyrirtæki kaupir inn birgðir á mismunandi tíma og á 

mismunandi verði. Verðmæti birgðanna er fundið og því er svo deilt með þeim birgðum sem voru 

keyptar inn sem gefur 566,67 kr. sem verð á einingu. Með þessari aðferð er verð alltaf það sama 

fyrir allar birgðir sem seldar eru á ákveðnu tímabili.  

Tafla 3. 

Útreikningur á kostnaðarverði birgða samkvæmt aðferð meðalkostnaðarverðs 

Dagsetning Magn Verð á einingu Samtals 

1. apríl 20 stk. 500 kr. 10.000 kr. 

2. apríl 40 stk. 600 kr. 24.000 kr. 

Birgðastaða 60 stk. Verðmæti birgða 34.000 kr. 

Meðalkostnaðarverð á einingu 34.000 𝑘𝑟.

60 𝑠𝑡𝑘.
= 566,67 𝑘𝑟. 

4.5 Sérgreint kostnaðarverð 

Með sérgreindu kostnaðarverði er átt við að kostnaður birgða er rakinn til sérhverrar einingu 

birgða. Þessi aðferð er algeng í notkun þegar fyrirtæki eru með vörur í sölu hjá sér sem eru sérstakar 

og dýrar með mismunandi kostnað eins og til dæmis málverk, dýrir skartgripir, sérhönnuð húsgögn 

og bifreiðar (Anthony, Hawkins, og Merchant, 2003). Kostnaður vegna slíkra vara er reiknaður út 

með því að auðkenna greinilega hverja einustu birgðaeiningu og fylgjast með hreyfingum inn og 

út af lager. Samt sem áður verða sérgreind auðkenni á vörum mjög óhagkvæm ef birgðir eru 

víxlanlegar. Í þeim tilvikum gera fyrirtæki ráð fyrir að seldum vörum og þeim vörubirgðum sem 
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eftir eru með því að nota FIFO aðferðina eða aðferð meðalkostnaðarverðs (Stickney, Weil, 

Schipper og Francis, 2010). 

Dæmi um fyrirtæki sem notast við sérgreint kostnaðarverð getur verið bílasali. Bílasalinn 

hefur tvo bíla til sölu hjá sér. Annar bíllinn er venjuleg týpa og kostar 1.000.000 kr. en hinn bílinn 

er sama tegund en inniheldur aukabúnað og kostar því 1.600.000 kr. Söluverð venjulegu týpunnar 

myndi undir eðlilegum kringumstæðum vera minna en söluverð bílsins sem hefur aukabúnaðinn. 

Það væri því ekkert vit í því fyrir bílasalann að setja kostnað bílsins með aukabúnaðinum á 

venjulegu týpuna þegar venjulega týpan er seld. Ef svo yrði gert myndi það leiða til þess að 

framlegð yrði vitlaust skráð vegna þess að hærri kostnaður vegna bílsins með aukabúnaðinn yrði 

dreginn frá verði venjulega bílsins. Bílasalinn myndi því vilja tilgreina sérstaklega hvaða gerð bíla 

hann selur og setja réttan kostnað bílsins á kostnaðarverð seldra vara (Waybright og Kemp, 2010). 

Til að geta notað aðferð sérgreinds kostnaðarverðs þá þarf hver eining birgða að vera 

aðgreind öðrum einingum birgða með einhverskonar auðkenni. Auðkenni á birgðum getur til 

dæmis verið raðnúmer sem hægt væri að fletta upp í tölvukerfum fyrirtækis (Waybright og Kemp, 

2010).  

5 Val á aðferð við birgðamat 

Í stuttu máli þá ,,er engin ein aðferð við birgðamat betri heldur en önnur.” (Mowen, Jones, Hansen 

og Rich, 2012, bls. 14). Val á aðferð við mat á birgðum fer eftir eðli fyrirtækis, fjárhagslegum 

áhrifum og kostnaði við að innleiða birgðamatsaðferðina (Crosson, Needles og Powers,  2011).  

Þar af leiðandi hafa fyrirtæki tilhneigingu til þess að velja aðferð sem er sérstök fyrir aðstæður 

hvers og eins fyrirtækis. Það eru margar mismunandi ástæður fyrir því hvaða aðferð við mat á 

birgðum fyrirtæki innleiða en ástæðurnar eru vanalega þrískiptar.  Þessir þrír þættir eru áhrif á 

rekstrarreikning, efnahagsreikning og tekjuskatt. Fyrirtæki þurfa vandlega að kanna hver möguleg 

áhrif gætu orðið af vali á ákveðinni aðferð við mat á birgðum (Weygandt o.fl, 2009).  

5.1 Úthlutun kostnaðar við kaup á birgðum  

Úthlutun á kostnaði við kaup á birgðum er eitt af helstu vandamálum þegar kemur að bókun birgða. 

Þá er helst átt við úthlutun á kostnaði við kaup á birgðum milli vara sem seldar eru á árinu og þeirra 

vara sem enn eru til staðar á uppgjörsdegi. Þar sem kostnaður við birgðir getur verið breytilegur 

yfir tímabilið, gæti úthlutun á kostnaði birgða verið notuð til að hagræða hagnaði og virði eigna. 

Dæmi um slíkt athæfi er þegar hagnaður gæti verið aukinn á ákveðnu tímabili með því að úthluta 
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lægri kostnaði til seldra vara og hærri kostnaðar til vara sem eru enn til taks á uppgjörsdegi (Picker 

o.fl., 2013). Til að koma í veg fyrir að hægt sé að nýta sér þetta mælir 23. grein í IAS 2 staðlinum 

um birgðir fyrir um að ,,kostnaðarverð birgða af einingum sem að jafnaði eru ekki víxlanlegar og 

vöru eða þjónustu sem framleidd er og aðgreind fyrir ákveðin verkefni skal grundvallast á notkun 

sérgreinds kostnaðarverðs.” (International Accounting Standards Board, 2008, bls. 971).  

Sérgreint kostnaðarverð þýðir að kostnaður er aðgreindur fyrir hverja einingu birgða. Hins 

vegar er þetta aðeins raunhæft fyrir fyrirtæki þar sem birgðir samanstanda af fáeinum auðveldlega 

auðkenndum einingum eins og til dæmis hjá bílasölum eða framleiðendum sérhæfðs búnaðar. Hjá 

fyrirtækjum þar sem stór hluti birgða er sambærilegur og ekki er hægt að rekja auðkenni til hverjar 

og einnar einingu, þykir ekki raunhæft að rekja kostnað á hverja og eina einingu birgða. Þess vegna 

verða þessi fyrirtæki að gera einhverjar forsendur um flæði kostnaðar á tímabilinu til þess að 

ákvarða kostnaðarverð seldra vara og kostnað birgða sem eru enn til staðar á uppgjörsdegi (Picker 

o.fl., 2013).  

Það eru ýmsar aðferðir til að greina kostnaðarverð birgða í boði en samkvæmt 25. lið í IAS  

2 staðlinum um birgðir er greint frá því að fyrirtæki sem ekki falla undir 23. lið sem fjallað var um 

hér að ofan skuli velja á milli tveggja aðferða, FIFO eða meðalkostnaðarverð (Picker o.fl., 2013).  

Stjórnendur fyrirtækja standa frammi fyrir því að þurfa að velja á milli ýmissa aðferða við 

mat á kostnaðarverði birgða en það fer meðal annars eftir eðli birgða, upplýsingaþörfum 

stjórnenda, notenda reikningsskilanna og þeim kostnaði sem fylgir því að beita aðferðinni (Kieso 

o.fl., 2011; Picker o.fl., 2013). Það getur til dæmis hentað fyrirtækjum þar sem birgðir eru einsleitar 

að nota meðalkostnaðarverð þar sem sú aðferð er mjög auðveld í notkun og sérstaklega sniðin 

fyrirtækjum sem eru með birgðir sem eru einsleitar vörur. Á hinn bóginn endurspeglar FIFO 

aðferðin betur raunverulega hreyfingu á birgðum, eins og til dæmis fyrir vörur sem fyrnast, þar 

sem það sem fyrst er framleitt eða keypt inn er selt fyrst til að koma í veg fyrir tap vegna þess að 

vörur verði úreltar (Picker o.fl., 2013). 

Fyrirtæki með fjölbreyttan rekstur er heimilt að nota báðar aðferðir ef að það heldur úti 

mismunandi gerðum af birgðum. Notkun á báðum aðferðum er ásættanleg samkvæmt IAS 2 um 

birgðir en skýrt er tekið fram í 26. grein staðalsins að mismunur á landfræðilegri staðsetningu 

birgða (eða í viðkomandi skattareglum) ein og sér er ekki nóg til að réttlæta notkun á mismunandi 

aðferðum. Í öðrum orðum, eðli birgðanna sjálfra skal ráða vali á aðferð en ekki staðsetning þeirra 

(Picker o.fl., 2013). 
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Þó að fyrirtæki noti mismunandi aðferðir til að meta birgðir og kostnaðarverð seldra vara þá 

verða þau að halda sig við þá aðferð sem varð fyrir valinu. Um leið og fyrirtæki hafa ákveðið 

aðferð til að meta birgðir geta stjórnendur ekki af handahófi skipt úr einni aðferð yfir í aðra (Kieso 

o.fl., 2011). Þar sem val á aðferð getur haft veruleg áhrif á afkomu og eignir fyrirtækisins, 

sérstaklega á tímum þar sem sveiflur eru í verði, geta ófyrirsjáanlegar breytingar á aðferðum við 

mat á kostnaðarverði birgða leitt til þess að skýrslur um fjárhagsupplýsingar séu hvorki 

sambærilegar né áreiðanlegar (Picker o.fl., 2013). Ef kemur upp sú staða að ekki sé hægt að nota 

birgðamatsaðferðina sem fyrirtækið hefur valið verður fyrirtækið að íhuga alla aðra möguleika 

áður en það velur aðra aðferð (Kieso o.fl., 2011). 

Fram kemur í 41. lið í IAS 8 staðlinum að þess sé krafist að fyrirtæki beiti sömu 

reikningsskilaaðferð til að tryggja að fjárhagsupplýsingar séu samanburðarhæfar. Breytingar á 

reikningsskilaaðferðum eru aðeins leyfðar þegar þess er krafist af reikningsskilastaðli eða þar sem 

breytingar leiða til betri skýrslugerðar. Þar af leiðandi er ólíklegt að aðferðir við mat á 

kostnaðarverði birgða breytist nema eðli birgðanna breytist (Picker o.fl., 2013). 

Þegar fyrirtæki skipta frá FIFO aðferðinni yfir í aðferð meðaltalsverðs verður það að vera í 

samræmi við kröfur 20. liðar IAS 8 staðalsins, sem krefst þess að breytingunni sé beitt afturvirkt, 

eins og nýju reikningsskilaaðferðinni hafi alltaf verið beitt. Breyting frá FIFO aðferðinni yfir í 

meðalkostnaðarverð myndi þar af leiðandi krefjast leiðréttingar á reikningsskilunum til að sýna 

upplýsingar eins og aðferð meðalkostnaðarverðs hafi alltaf verið beitt. Upphafsstaða óráðstafaðs 

hagnaðar má vera tekinn inn í leiðréttingar en samanburðarupplýsingar myndu þurfa að vera 

endurreiknaðar (Picker o.fl., 2013). 
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6 Munur á aðferðum við mat á birgðum 

Í þessum hluta verður sýndur munur milli þriggja aðferða sem fyrirtæki geta notað til að meta 

kostnaðarverð birgða. Dæmið hér að neðan í töflu 4 verður notað til að sýna hverja aðferð fyrir sig 

svo hægt sé að sjá hver munurinn milli aðferða sé og hvernig birgðir séu metnar.  

Tafla 4 . 

Forsendur fyrir dæmi um mismunandi aðferðir til að meta kostnaðarverð birgða 

Dagsetning Færslur Magn Verð á einingu 

1. apríl Innkaup 100 ein. 500 kr.  

9. apríl Innkaup 200 ein. 700 kr.  

20. apríl  Sala 100 ein. - 

6.1 FIFO 

Samkvæmt þessari aðferð er kostnaður við birgðir sem keyptar voru inn fyrst, gjaldfærður fyrst. Á 

tímum hækkandi verðlags þýðir það að birgðir í efnahagsreikningi eru metnar á hærra virði, þar 

sem FIFO aðferðin gefur betri mynd á raunverulegu flæði birgða, og það gefur því til kynna hærri 

hagnað í rekstrarreikningi þar sem sölukostnaður er metinn á lægra virði. Samkvæmt FIFO 

aðferðinni verða það fyrstu 100 einingarnar í töflu 4 hér að framan sem gert er ráð fyrir að séu 

seldar fyrst. Gert er ráð fyrir því að eftirstandandi birgðir, sem voru keyptar seinna á tímabilinu, 

verði birgðir í lok árs (Collins og McKeith, 2010). Út frá dæminu hér að neðan má sjá að FIFO 

aðferðin metur kostnaðarverð seldra vara á 50.000 kr. og birgðastöðu í lok árs 140.000. 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟ð 𝑠𝑒𝑙𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎 = 100 𝑒𝑖𝑛.× 500 𝑘𝑟. = 50.000 𝑘𝑟. 

𝐵𝑖𝑟𝑔ð𝑎𝑠𝑡𝑎ð𝑎 í 𝑙𝑜𝑘 á𝑟𝑠 = 200 𝑒𝑖𝑛.× 700 𝑘𝑟. = 140.000 𝑘𝑟. 

6.2 LIFO 

Samkvæmt LIFO er kostnaður við birgðir sem keyptar voru seinast, gjaldfærður fyrst. Þegar 

verðlag fer hækkandi mun þetta gefa lægri hagnaðartölu þar sem sala verður samsvörun við nýjasta 

kostnað og efnahagsreikningurinn mun hafa samsvarandi lægri birgðastöðu þar sem birgðir eru 

metnar á lægra virði (Collins og McKeith, 2010). 

Samkvæmt LIFO aðferðinni er gert ráð fyrir að seinustu einingarnar sem keyptar voru inn 

séu seldar fyrst og að afgangurinn af vörunum sem voru keyptar síðast og það sem var keypt fyrst 
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endi sem birgðastaða í lok árs. Miðað við forsendur úr töflu 4 má sjá í dæminu hér að neðan að 

LIFO aðferðin metur kostnaðarverð seldra vara 70.000 kr. og birgðastöðu í lok árs 120.000 kr. 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟ð 𝑠𝑒𝑙𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎 = 100 𝑒𝑖𝑛.× 700 𝑘𝑟. = 70.000 𝑘𝑟. 

𝐵𝑖𝑟𝑔ð𝑎𝑠𝑡𝑎ð𝑎 í 𝑙𝑜𝑘 á𝑟𝑠 = (200 𝑒𝑖𝑛. −100 𝑒𝑖𝑛. ) × 700 𝑘𝑟. 

                                                 +(100 𝑒𝑖𝑛.  × 500 𝑘𝑟. ) 

          = 120.000 𝑘𝑟.  

6.3 Meðalkostnaðarverð  

Samkvæmt þessari aðferð er kostnaðarverð og lokastaða birgða byggð á vegnu 

meðalkostnaðarverði. Þegar verðlag fer hækkandi myndi þetta leiða til hagnaðar og birgða sem er 

á milli tveggja ofangreindar aðferða, FIFO og LIFO. Efnahagsreikningurinn myndi því sýna að 

birgðir væru vanmetnar og samsvarandi lægri stöðu birgða í rekstrarreikningi í lok árs og myndi 

leiða til þess að hagnaður væri vanmetinn (Collins og McKeith, 2010). 

Samkvæmt aðferð meðalkostnaðarverðs er vegið meðaltal eininga sem keyptar eru á 

tímabilinu notað til að ákvarða einingarkostnað sem á að nota á þann fjölda eininga sem seldar eru. 

Forsendur í töflu 4 voru notaðir í dæminu hér að neðan og má sjá að aðferð meðalkostnaðarverðs 

metur kostnaðarverð seldra vara á 63.333 kr. og birgðastöðu í lok árs á 126.666.  

𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟ð =
(100 𝑒𝑖𝑛.  × 500 𝑘𝑟. ) + (200 𝑒𝑖𝑛.  × 700 𝑘𝑟. )

(100 𝑒𝑖𝑛. + 200 𝑒𝑖𝑛. )
 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟ð 𝑠𝑒𝑙𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎 = 100 𝑒𝑖𝑛.  × 633,33 𝑘𝑟. = 63.333 𝑘𝑟. 

𝐵𝑖𝑟𝑔ð𝑎𝑠𝑡𝑎ð𝑎 í 𝑙𝑜𝑘 á𝑟𝑠 = 200 𝑒𝑖𝑛.  × 633,33 𝑘𝑟. = 126.666 𝑘𝑟. 

6.4 Samantekt á aðferðum 

Ef að þessar þrjár aðferðir við mat á kostnaðarverði birgða eru bornar saman er hægt að álita að 

samkvæmt LIFO aðferðinni er kostnaðarverð seldra vara hæst metið og þar af leiðandi er hagnaður 

lægri sem leiðir til þess að fyrirtæki borga lægri tekjuskatt. Það getur því verið megin ástæðan fyrir 

því að LIFO er bönnuð samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum. FIFO aðferðin skilar hærri 

hagnaði og með henni er birgðastaða í lok árs hæst metin. Aðferð meðalkostnaðarverðs er mitt á 

milli FIFO og LIFO og getur því hentað fyrirtækjum þar sem mikill óstöðugleiki ríkir í 

umhverfinu. 
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7 Skekkjur og niðurfærsla birgða 

7.1 Skekkjur í birgðamati 

Til að sjá til þess að bókfærðar birgðir, kostnaðarverð seldra vara og önnur gjöld séu nákvæm og 

að allar birgðir sem voru mótteknar hafi verið færðar til bókar, þurfa fyrirtæki að framkvæma 

ákveðnar aðgerðir í lok hvers bókhaldstímabils. Það er því nauðsynlegt að innan fyrirtækis sé til 

staðar gott og virkt innra eftirlit til að tryggja að komið sé í veg fyrir svik eða tap á birgðum svo 

að staða birgða sé eins nákvæma og hægt er. Liðir í bókhaldi sem hafa verið ranglega færðir eða 

hafa ekki verið færðir við að ákvarða kostnaðarverð seldra vara og valda þar af leiðandi skekkju í 

bókhaldinu, munu leiða til villu í ársreikningi (Kieso o.fl., 2011). 

7.1.1 Lokastaða birgða ranglega færð 

Hér í töflu 5 að neðan verða sýnd þau áhrif sem það mun hafa á ársreikning fyrirtækis ef að 

fyrirtæki er með upphafsstöðu birgða og vörukaup rétt en gleymir að færa einhvern hluta birgða í 

lok árs (Kieso o.fl., 2011). 

Tafla 5. 

Áhrif ranglega færðar lokastöðu birgða á fjárhagsstöðu og rekstrarreikning (Kieso o.f.l., 2011).  

Yfirlit um fjárhagsstöðu Rekstrarreikningur 

Birgðir Vanmetnar Kostnaðarverð seldra vara Ofmetið 

Óráðstafað eigið fé Vanmetið Hreinar tekjur Vanmetnar 

Veltufé Vanmetið   

Veltufjárhlutfall Vanmetið   

Ef lokastaða birgða er vanmetin, þá er veltufé og veltufjárhlutfall einnig vanmetið. Ef lokastaða 

birgða er ofmetin,  þá eru hreinar tekjur vanmetnar (Kieso o.fl., 2011). 

7.1.2 Vörukaup og birgðir ranglega færðar 

Í töflu 6 eru sýnd þau áhrif sem það hefur á fjárhagsstöðu og rekstrarreikning fyrirtækis ef gleymist 

að færa vörukaup einhverra vara sem fyrirtæki á og eru þar með ekki taldar með í lokastöðu birgða.  
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Tafla 6. Áhrif ranglega færðra vörukaupa og birgða á fjárhagsstöðu og rekstrarreikning  

(Kieso o.f.l., 2011). 

Yfirlit um fjárhagsstöðu Rekstrarreikningur 

Birgðir Vanmetnar Vörukaup Vanmetin 

Óráðstafað eigið fé Engin áhrif Kostnaðarverð 

seldra vara 

Engin áhrif 

Viðskiptaskuldir Vanmetnar Hreinar tekjur Engin áhrif 

Veltufé Engin áhrif Lokastaða birgða Vanmetnar 

Veltufjárhlutfall Ofmetið   

Með því að sleppa einhverjum vörukaupum og birgðum í árslok leiðir það til vanmats á 

birgðum og viðskiptaskuldum í efnahagsreikningi og að auki leiðir það til vanmats á kaupum og 

lokastöðu birgða í rekstrarreikningi. Þrátt fyrir það hefur það engin áhrif á hreinar tekjur þar sem 

bæði vörukaup og lokastaðabirgða er vanmetin af sömu upphæð, villan er þar með jöfnuð á móti 

kostnaðarverði seldra vara. Veltufé helst óbreytt en veltufjárhlutfallið er ofmetið vegna þess að 

skekkjan er sú sama í birgðum og viðskiptaskuldum (Kieso o.fl., 2011).  

7.2 Niðurfærsla birgða  

Birgðir eru færðar í bókhald á kostnaðarverði eða dagverði ef það reynist lægra. Ef verðmæti 

birgða lækkar hins vegar af einhverri ástæðu og er undir kostnaðarverði eða dagverði ef það reynist 

lægra, getur það skilið eftir sig stórt frávik í sögulegum kostnaði. Ástæðan fyrir því að verðmæti 

birgða lækkar getur til dæmis verið almenn lækkun, úrelding, verðbreytingar eða skemmdar vörur 

og þess vegna þurfa fyrirtæki að niðurfæra birgðir sínar að hreinu söluvirði til að tilkynna tapið í 

árslok. Með hreinu söluvirði er átt við áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum 

áætluðum kostnaði við að selja vöruna (Kieso o.fl., 2011). 

Í töflu 7 má sjá reiknað hreint söluvirði birgða. Þar sést að birgðir eru ókláraðar og því er 

ekki réttmætt að meta þær á því verði sem þær eru á þeim tíma. Það þarf því að draga frá allan 

þann kostnað sem áætlaður er við að fullgera vöruna og selja hana (Picker o.fl., 2013).   
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Tafla 7. 

Sýnidæmi á útreikningi á hreinu söluvirði birgða (Picker o.fl., 2013).  

Vörur í vinnslu (ókláraðar birgðir)  10.000 kr. 

Áætlaður kostnaður við að fullvinna vöru - 500 kr.  

Áætlaður kostnaður við sölu  - 2000 kr.  - 2500 kr.  

Hreint söluvirði - 7.500 kr.  

Liður 29 í IAS 2 staðli um birgðir greinir frá því að birgðir eru yfirleitt færðar að hreinu 

söluverð einingu fyrir einingu. Í sumum tilvikum þarf þó að flokka saman sambærilegar eða 

tengdar einingar. Ekki er rétt að færa birgðir niður  á grundvelli birgðaflokkunar eins og til dæmis 

fullunnar vörur eða öllum birgðum í tilteknum iðnaði eða á landfræðilegum hluta (International 

Accounting Standards Board, 2008).  

Þegar misræmi uppgötvast á milli bókfærða birgða og því sem talið er í birgðatalningu þarf 

að gera leiðréttingafærslu í bókhaldi til þess að bókfært verð birgða sé rétt. Ef vörur hafa glatast, 

skemmst eða verið stolið á tímabilinu, er bókfært verð þeirra hærra en raunverulegt magn af 

birgðum sem eru til staðar á uppgjörsdegi. Í þessu tilviki mun leiðréttingarfærsla lækka eignir og 

eigið fé. Nánar tiltekið er staða birgða lækkuð og kostnaður fyrir upphæð glataðra, skemmdra eða 

stolinna birgða á tímabilinu er færður til gjalda (Edmonds o.fl., 2003).  

8 Kennitölur 

Birgðir fyrirtækja krefjast oft stöðugrar athygli. Stjórnendur vilja reyna að bjóða upp á sem 

breiðasta vöruúrval til viðskiptavina en þá þarf að hafa stóran lager með miklu magni af 

fjölbreyttum birgðum, en það getur falið í sér mikinn kostnað fyrir fyrirtæki.   Á hinn bóginn, ef 

fyrirtæki vilja lágmarka kostnað vegna birgða og hafa lítið af birgðum á lager, getur það leitt af sér 

tapi á sölutækifærum og óánægðum viðskiptavinum. Því þarf að finna milliveg og því er gott að 

notast við ýmsar kennitölur til viðmiðunar (Kieso o.fl., 2011).   
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8.1 Veltuhraði birgða (e. Inventory Turnover) 

𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢ℎ𝑟𝑎ð𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑎 =  
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑣𝑒𝑟ð 𝑠𝑒𝑙𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎

𝐵𝑖𝑟𝑔ð𝑖𝑟 í 𝑏𝑦𝑟𝑗𝑢𝑛 á𝑟𝑠 + 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑖𝑟 í 𝑙𝑜𝑘 á𝑟𝑠
 

Birgðir eru ein mikilvægasta eign fyrirtækja þar sem þær eru oft á tíðum stærsti eignaliður 

fyrirtækja. Eigendur og stjórnendur leitast eftir því að selja birgðir eins fljótt og hægt er vegna þess 

að birgðir afla engra tekna fyrr en þær eru seldar.  Því hraðar sem fyrirtæki framkvæma sölu, því 

hærri sölutekjur eru til staðar til að framkvæma hagnað. Veltuhraði birgða er mælikvarði á 

seljanleika (e. Liquidity) birgða (Kieso o.fl., 2011). Veltuhraði, eða hlutfall kostnaðarverðs seldra 

vara á móti meðalstöðu birgða, mælir fjölda skipta sem fyrirtæki selur eða veltir birgðum sínum 

yfir tiltekinn tímapunkt  (Waybright og Kemp, 2010). 

Veltuhraði birgða mælir hversu hratt fyrirtæki selur birgðir sínar og síðan er hann yfirleitt 

borin saman við meðaltal atvinnugreinar. Lágur veltuhraði gefur í skyn veika sölu og þar af 

leiðandi umfram magn af birgðum. Hár veltuhraði gefur í skyn annað hvort mikla sölu eða gæti 

einnig þýtt að fyrirtækið sé að gefa mikla afslætti (Investopedia, 2017). Því hærri sem veltuhraði 

birgða er því hraðari er sala fyrirtækis sem skilar þar af leiðandi hærri hagnaði til fyrirtækis og það 

gefur til kynna að um skilvirka stjórnun birgða sé að ræða. Lágur veltuhraði birgða getur gefið til 

kynna tilvist gamalla birgða, úreltra birgða eða lækkað virði þeirra (Kieso o.fl., 2011). 

8.2 Biðtími birgða (e. Average Days to Sell Inventory) 

𝐵𝑖ð𝑡í𝑚𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑎 =  
365

𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢ℎ𝑟𝑎ð𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑔ð𝑎
  

Biðtími birgða er kennitala sem er mælikvarði á því hversu marga daga fyrirtæki geymir vörur 

sínar á lager áður en þær seljast (Hartman o.fl., 1995). Ekki eru allir sammála um hvernig reikna 

skuli þessa kennitölu en sumir notast við 365 daga en aðrir 360 daga. Gæta þarf þó ýtrustu varkárni 

við að reikna út biðtíma birgða ef til dæmis tímabilið sem er skoðað er þrír mánuður þá þarf að 

notast við 90 daga í staðinn fyrir 365 daga. Í útreikningunum hér á eftir á veltuhraði að miðast við 

að notast sé við 365 daga.  
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9 Rannsókn  

Flestar rannsóknir snúast um birgðamatsaðferðirnar FIFO og LIFO, eins og áður var fjallað um, 

og því telja rannsakendur mikilvægt að rannsaka einnig hinar aðferðirnar sem í boði eru, en þær 

eru meðalkostnaðarverð og sérgreint kostnaðarverð. Þessi hluti fjallar um megindlega rannsókn 

sem gerð var á stærri íslenskum fyrirtækjum í þeim tilgangi að skoða hvaða aðferðir fyrirtækin 

nota til að meta kostnaðarverð birgða, hver veltuhraði og biðtími birgða er, hversu stór hluti birgðir 

eru af heildareignum, hvort fyrirtæki sundurliði birgðir sínar og hvort greint sé frá niðurfærslu 

birgða. Fyrirtækin voru flokkuð niður eftir atvinnugreinum og niðurstöður bornar saman innan og 

milli atvinnugreina. Að auki voru íslensku fyrirtækin borin saman við kanadísk fyrirtæki í 

hliðstæðum atvinnugreinum.  

9.1 Úrtak og aðferð á fyrirliggjandi gögnum 

Í þessari rannsókn var stuðst við fyrirliggjandi gögn eða annars stigs rannsókn. Í úrtakinu voru 50 

ársreikningar frá stærri íslenskum fyrirtækjum fyrir árið 2015. Ársreikningana var reynt að hafa 

eins fjölbreytta og mögulegt var til þess að fá betri yfirsýn yfir ýmsar atvinnugreinar. 

Ársreikningarnir sem voru notaðir í úrtakinu voru sóttir til ársreikningaskrár þar sem þeir eru birtir.  

Þeir ársreikningar hjá fyrirtækjum þar sem birgðir voru ekki nægjanlega stór og mikilvægur þáttur 

af starfseminni voru ekki notaðir. Þar ákváðu rannsakendur að hafa það viðmið að ársreikningar 

hjá þeim fyrirtækjum þar sem birgðir ná ekki 4% af heildareignum væru ekki teknir fyrir. Eftir að 

teknir voru út þeir ársreikningar sem ekki náðu 4% viðmiðinu þá stóðu eftir 34 ársreikningar. 

Ársreikningarnir voru greindir og skoðað var hvaða aðferð fyrirtæki nota til að meta kostnaðarverð 

birgða, reiknaður var út veltuhraði birgða, skoðað hve stór prósentuhluti birgðir eru af 

heildareignum, biðtími birgða og niðurfærsla birgða í árslok. Síðan voru ársreikningarnir flokkaðir 

niður í sjö eftirfarandi atvinnugreinar: bílasölur, olíufélög, smásölufyrirtæki, álver, 

framleiðslufyrirtæki, sjávarútvegsfyrirtæki og þjónustufyrirtæki.  

Hér fyrir neðan verður skoðað hvort birgðir séu sundurliðaðar í skýringum, hvort það komi 

fram í skýringum hvaða aðferð er notuð til að meta kostnaðarverð birgða og hvort niðurfærsla 

birgða sé tilgreind í skýringum. Einnig verður veltuhraði birgða skoðaður og hve stór prósenta 

birgðir eru af heildaeignum. Athugað var hvort birgðir væru verulegur hluti heildareigna og ákváðu 

rannsakendur að meta verulegan hluta heildareigna sem 20% og yfir. Að lokum var valið land til 

að bera saman atvinnugreinar milli landanna. Mismiklar og ítarlegar upplýsingar mátti finna í 
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ársreikningum fyrirtækjanna sem hafa verður í huga þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru 

skoðaðar. Ársreikningarnir sem notaðir voru í þessari rannsókn má finna í viðauka B. 

10 Birgðir hjá stærri íslenskum fyrirtækjum 

10.1 Bílasölur 

Bílasölur í þessari rannsókn voru fjórar talsins: 

Hekla hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af nýjum bílum, notuðum bílum, nýjum bílum í flutningi, 

notuðum bílum í flutningi, sýningarbílum, varahlutum og aukahlutum ásamt varahlutum og 

aukahlutum í flutningi. Birgðir voru metnar á kostnaðarverði eða dagverði, hvoru sem lægra 

reyndist eins reglur segja til um. Niðurfærsla birgða var metin 109,2 milljónir íslenskra króna í 

árslok. Ekki kom fram í skýringum hvaða aðferð við mat á kostnaðarverði birgða var notuð. 

Brimborg ehf. - 2015: Birgðir samanstóðu af bifreiðum, atvinnutækjum, varahlutum, hjólbörðum 

og öðrum birgðum. Birgðir og aðrar vörur í vinnslu voru metnar á kostnaðarverði eða dagverði, 

hvoru sem lægra reyndist. Ekkert kom fram í skýringum um niðurfærslu birgða eða hvaða aðferð 

við mat á kostnaðarverði birgða var notuð. 

Toyota á Íslandi ehf. - 2015: Birgðir samanstóðu af nýjum bifreiðum, notuðum bifreiðum og 

bifreiðum sem notaðar eru í reynsluakstur. Birgðir nýrra bifreiðar voru metnar á kostnaðarverði 

eða dagverði ef það reyndist lægra. Birgðir varahluta voru metnar á kostnaðarverði að teknu tilliti 

til rýrnunar vegna aldurs. Notaðar bifreiðar voru metnar á uppítökuverði að teknu tilliti til rýrnunar 

vegna aldurs og áætlaðs sölukostnaðar. Ekki var tekið fram í skýringum hvaða aðferð var notuð 

við mat á birgðum eða hver niðurfærsla birgða var í árslok. 

BL ehf. - 2015: Birgðir samanstóðu af nýjum bifreiðum, notuðum bifreiðum, varahlutum og 

vörum í flutningi. Birgðir nýrra bifreiða voru metnar á kostnaðarverði eða dagverði ef það var 

lægra. Birgðir varahluta voru metnar á kostnaðarverði að teknu tilliti til rýrnunar vegna aldurs. 

Notaðar bifreiðar voru metnar á uppítökuverði að teknu tilliti til rýrnunar vegna aldurs og áætlaðs 

sölukostnaðar. Ekki var tekið fram í skýringum hvaða aðferð var notuð við mat á kostnaðarverði 

birgða eða hver niðurfærsla birgða var í árslok. 

Eins og sjá má á töflu 8 af íslenskum bílasölum þá seldi Brimborg ehf. birgðir sínar hraðast 

eða með rúmlega 10 í veltuhraða og Hekla hf. seldi birgðir sínar hægast með tæplega 4 í veltuhraða. 

Veltuhraði birgða hjá bílasölunum var að meðaltali um 7 sem er fjöldi skipta sem bílasölurnar 

seldu birgðir sínar á tilteknum tímapunkti. Birgðir voru metnar verulegur hluti af heildareignum 
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hjá bílasölum eða að meðaltali rúm 50% af heildareignum þeirra. Hjá BL ehf. voru birgðir hæsta 

prósentan af heildareignum eða rúm 74% og hjá Brimborg ehf. voru birgðir lægsta prósentan af 

heildareignum eða tæp 18%. Biðtími birgða var að meðaltali 65 dagar hjá bílasölum en biðtími 

birgða var hæstur hjá Heklu hf., 96 dagar, en lægstur hjá Brimborg ehf. , 35 dagar. Mikill munur 

var á veltuhraða birgða og biðtíma birgða milli bílasala. Í ársreikningum bílasalanna var ekki hægt 

að sjá hvort að önnur þjónusta væri skráð meðal kostnaðarverðs seldra vara sem gæti valdið því 

að veltuhraði og biðtími birgða er svona ólíkur innan sömu atvinnugreinar.  

Tafla 8. 

Kennitölur íslenskra bílasala 

Bílasölur Veltuhraði birgða Birgðir sem % af 

heildareignum 

Biðtími birgða 

Hekla hf.  3,82 67,72% 95,55 

Brimborg ehf. 10,47 17,50% 34,86 

Toyota á Íslandi ehf. 8,38 42,86% 43,56 

BL ehf.   4,28 74,26% 85,28 

Meðaltal 6,74 50,58% 64,81 

Til samanburðar var skoðað meðaltal veltuhraða birgða og meðalbiðtíma birgða hjá 

bílasölum í Kanada. Í Kanada árið 2015 var meðalveltuhraði birgða hjá bílasölum tæplega 6 og 

meðalbiðtími birgða 65 dagar, sem er aðeins lægri veltuhraði og hærri biðtími birgða en sá sem 

sem íslensku bílasölurnar höfðu, en meðalveltuhraði íslenskra bílasala var tæplega 7 og 

meðalbiðtími birgða var 65 dagar.  Ef allir aðrir þættir í starfsemi íslensku bílasalanna eru svipaðir 

og hjá þeim kanadísku þá eru þau íslensku að fá meiri ágóða fyrir hverja krónu sem þeir fjárfesta 

í birgðum sínum (Business Development Bank of Canada, e.d.). 

10.2 Olíufélög 

Olíufélög í þessari rannsókn voru þrjú talsins: 

Olíuverslun Íslands hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af eldsneyti og öðrum vörum. Birgðir voru 

metnar eftir síðasta innkaupsverði.  Ekki var greint frá því í ársreikningi hvaða aðferð við mat á 

kostnaðarverði birgða var notuð né hver niðurfærsla birgða var í árslok.   
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N1 hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af eldsneyti og öðrum vörum. Birgðir voru metnar á 

kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem lægra reyndist. Kostnaðarverð birgða var byggt á 

FIFO aðferðinni og innifelur kostnað sem fellur til við að afla birgðanna og koma þeim á þann stað 

og í það ástand sem þær eru í á uppgjörsdegi. Niðurfærsla eldsneytis lækkaði um 15 milljónir króna 

á árinu 2015 en niðurfærsla annarra vara lækkaði um 28 milljónir króna á sama tímabili. Á árinu 

2014 hækkaði niðurfærsla annarra vara um 7 milljónir króna.  

Skeljungur hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af eldsneyti, smurolíu og öðrum birgðum.   

Birgðir voru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem lægra reyndist. 

Kostnaðarverð birgða var ákvarðað samkvæmt fyrst-inn, fyrst-út aðferðinni eða FIFO og innifelur 

allan kostnað sem féll til við að afla birgðanna og koma þeim á þann stað og í það ástand sem þær 

voru í á uppgjörsdegi. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum 

áætluðum kostnaði við að selja vöruna. Niðurfærsla annarra birgða í lok árs nam 19,3 milljónum 

króna en árið 2014 nam niðurfærslan 27 milljónum króna.  

Eins og sjá má á töflu 9 hér að neðan af íslenskum olíufélögum voru þau með mjög svipað 

hlutfall birgða af heildareignum eða að meðaltali rúm 12% en rannsakendur töldu það ekki 

verulegan hluta af heildareignum. Veltuhraði birgða var um 8 hjá N1 hf. og er því aðeins lægri en 

hjá hinum olíufélögunum þar sem veltuhraði Olíuverslun Íslands hf. var tæplega 11 og hjá 

Skeljungi hf. tæplega 14. N1 hf. selur birgðir sínar því hægar en Olíuverslun Íslands hf. og 

Skeljungur hf. og þar af leiðandi bíða birgðir lengur á lager hjá N1 hf. Birgðir biðu að meðaltali í 

35 daga hjá olíufélögunum en þær biðu mest í 45 daga hjá N1 hf. og minnst í 26 daga hjá Skeljungi 

hf.  

Tafla 9. 

Kennitölur íslenskra olíufélaga 

Olíufélög Veltuhraði birgða Birgðir sem % af 

heildareignum 

Biðtími birgða 

N1 hf.   8,02  11,81% 45,51 

Olíuverslun Íslands hf.  10,96 13,70% 33,30 

Skeljungur hf.  13,99 10,87% 26,09 

Meðaltal 10,99 12,13% 34,97 
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Ef allir aðrir þættir í starfsemi olíufélaganna eru svipaðir þá er Skeljungur hf. að fá meiri 

hagnað fyrir hverja krónu sem þeir hafa fjárfest í birgðum sínum.  Skeljungur hf. getur notað 

þennan auka hagnað til að fá stærri markaðshlutdeild með því að lækka verð hjá sér eða aukið 

markaðsaðgerðir sínar. Það gætu verið margar ástæður fyrir því að veltuhraðinn hjá N1 hf. er lægri 

en hjá hinum olíufélögunum.  Það gæti til dæmis verið vegna þess að þeir hafa þolað veika sölu 

og eru þar af leiðandi með umfram birgðir. Það gæti einnig verið vegna þess að birgðir eru úreltar 

og  því gæti reynst erfitt að selja þær. Einnig gæti fyrirtækið hafa misreiknað eftirspurnina og 

pantað of stóra pöntun frá birgja til að fá afslátt af magnpöntuninni (Business Development Bank 

of Canada, e.d.).  Jafnframt gæti ástæðan verið sú að N1 hf. eiga mikið af verkstæðum sem selja 

varahluti í bíla og þeir hlutir seljast að öllum líkindum hægar en þær vörur og bensín sem selt eru 

á bensínstöðvum N1 hf.  

Til samanburðar var skoðað meðaltal veltuhraða birgða og meðalbiðtíma birgða hjá 

olíufélögum í Kanada. Í Kanada árið 2015 var meðalveltuhraði birgða hjá olíufélögum rúmlega 50 

og meðalbiðtími birgða 7 dagar, sem er töluvert hærri veltuhraði birgða og mun lægri biðtími 

birgða en sá sem íslensku olíufélögin höfðu, en meðalveltuhraði íslensku olíufélaganna var tæplega 

11 og meðalbiðtími birgða 35 dagar. Ef allir aðrir þættir í starfsemi íslensku olíufélaganna eru 

svipaðir og hjá þeim kanadísku þá eru þau kanadísku að fá meiri ágóða fyrir hverja krónu sem þeir 

fjárfesta í birgðum sínum (Business Development Bank of Canada, e.d.).  

10.3 Smásölufyrirtæki  

Smásölufyrirtæki í þessari rannsókn voru sjö talsins:  

Hagar hf. - 2015:  Birgðir voru sundurliðaðar niður í matvörur, vörur sem eru ekki matvæli og 

vörur í flutningi.  Birgðir innihéldu kostnað vegna kaupa á birgðum og kostnaði við að koma þeim 

í núverandi ástand og á núverandi stað. Hagar notuðu fyrst-inn, fyrst-út eða FIFO aðferðina við að 

meta kostnaðarverð birgða hjá sér. Niðurfærsla birgða í lok árs var 103 milljónir íslenskra króna.  

Samkaup hf. - 2015:  Vörubirgðir félagsins voru fólgnar í dagvörum og sérvöru til endursölu. 

Birgðir voru metnar á kostnaðarverði eða dagverði ef það var lægra. Kostnaðarverð birgða 

ákvarðaðist samkvæmt fyrst inn, fyrst út aðferðinni eða FIFO. Dagverð er áætlað söluverð að 

frádregnum sölukostnaði. Tekið hefur verið tillit til gamalla og gallaðra birgða þar sem við á. Ekki 

var greint frá niðurfærslu birgða í skýringum í árslok. 

 Penninn ehf. - 2015: Vörubirgðir samanstóðu af birgðum og vörum í vinnslu. Þær birgðir voru 

metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluverði, hvort sem lægra reyndist. Kostnaðarverð birgða 
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samanstóð af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem féll til við að koma birgðum í 

söluhæft ástand. Hreint söluvirði er áætlað söluverð að frádregnum áætluðum sölukostnaði.   

Birgðir voru ekki sundurliðaðar í ársreikningi og ekki var greint frá því hvaða aðferð við mat á 

kostnaðarverði birgða var notuð, né hver niðurfærslu birgða var í árslok.  

Lyfja hf. - 2015: Vörubirgðir voru metnar til eignar á síðasta innkaupsverði eða dagverði, því sem 

lægra reyndist. Birgðir voru ekki sundurliðaðar og ekki var greint frá því hvaða aðferð var notuð 

til að meta kostnaðarverð birgða. Ekki var greint frá niðurfærslu birgða í lok árs.  

Norvik hf. - 2015: Birgðir voru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem lægra 

reyndist. Framleiddar vörur voru metnar á meðalframleiðslukostnaðarverði þeirra. Aðkeyptar 

birgðir af vörum og efni voru metnar að kostnaðarverði að frádreginni niðurfærslu.  Hreint 

söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum kostnaði við að 

fullvinna og selja vöru.  Ekki var greint frá niðurfærslu birgða í árslok.  

Innnes ehf. - 2015: Birgðir félagsins samanstóðu af vörum í endursölu og vörum í flutning.  

Birgðir voru metnar á kostnaðarverði eða dagverði ef það var lægra. Kostnaðarverð ákvarðaðist af  

fyrst inn, fyrst út aðferðinni eða FIFO. Ekki var greint frá því hver niðurfærsla birgða var í árslok.  

Festi ehf. - 2015: Birgðir samanstóðu af vörum til endursölu. Birgðir voru metnar á kostnaðarverði 

eða hreinu söluverði, hvoru sem reyndist lægra. Ekki var greint frá niðurfærslu birgða í árslok eða 

hvaða aðferð var notuð til að meta kostnaðarverð birgða.    

Eins og sjá má á töflu 10 af íslenskum smásölufyrirtækjum voru það Hagar hf. sem höfðu 

hæsta veltuhraða birgða eða tæplega 13 og var þar af leiðandi með lægsta biðtíma birgða en 

birgðirnar hjá þeim biðu að meðaltali í um 29 daga á lager áður en þær voru seldar. Það fyrirtæki 

sem hafði lægsta veltuhraða birgða var Penninn ehf. með rúmlega 3 en birgðir hjá þeim biðu að 

meðaltali í 112 daga á lager áður en þær voru seldar. Biðtími birgða hjá smásölufyrirtækjum var 

að meðaltali 59 dagar. Birgðir hjá smásölufyrirtækjum voru metnar verulegur hluti heildareigna 

eða að meðaltali um 25% af heildareignum. Norvik hf. var með hæstu prósentu birgða af 

heildareignum eða rúm 36% og Festi ehf. var með lægstu prósentu birgða af heildareignum eða 

rúm 8%.  
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Tafla 10. 

Kennitölur íslenskra smásölufyrirtækja 

Smásölufyrirtæki Veltuhraði birgða Birgðir sem % af 

heildareignum 

Biðtími birgða 

Hagar hf.    12,66  16,01% 28,83 

Samkaup hf.  9,24   29,65% 39,50 

Penninn ehf.  3,27  45,82% 111,62 

Lyfja hf.  7,10  14,54% 51,41 

Norvík hf.  3,58  36,26% 101,96 

Innnes ehf.  7,92 23.40% 46,01 

Festi ehf.  10,34  8,14% 35,30 

Meðaltal 7,73 24,83% 59,23 

Til samanburðar var skoðað meðaltal veltuhraða birgða og meðalbiðtíma birgða hjá 

smásölufyrirtækjum í Kanada. Í Kanada árið 2015 var meðalveltuhraði birgða hjá 

smásölufyrirtækjum rúmlega 9 og meðalbiðtími birgða 57 dagar,  sem er aðeins hærri veltuhraði 

og aðeins lægri biðtími birgða en sá sem íslensku smásölufyrirtækin höfðu, en meðalveltuhraði 

íslensku smásölufyrirtækjanna var tæplega 8 og meðalbiðtími birgða var 59 dagar.  Ef allir aðrir 

þættir í starfsemi íslenskra smásölufyrirtækja eru svipaðir og hjá þeim kanadísku þá eru þau 

kanadísku að fá meiri ágóða fyrir hverja krónu sem þau fjárfesta í birgðum sínum (Business 

Development Bank of Canada, e.d.). 

10.4 Álver 

Álver í þessari rannsókn voru fjögur talsins: 

Alcoa Fjarðarál sf. - 2015:  Birgðir voru  metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði.  

Kostnaðarverð birgða var ákvarðað samkvæmt fyrst-inn, fyrst-út eða FIFO aðferðinni.  Kostnaður 

fullunninna vara og vörur í vinnslu  samanstóð af hráefni, beinu vinnuafli, öðrum beinum kostnaði 

og kostnaði tengdum framleiðslu að frádregnum lántökukostnaði.  Hreint söluvirði er áætlað 

söluverð að frádregnum sölukostnaði og uppsetningarkostnaði. Ekki var greint frá því í skýringum 

hver niðurfærsla birgða var í árslok. 
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Rio Tinto Alcan á Íslandi hf. - 2015:  Birgðir voru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði.  

Kostnaður var ákvarðaður með því að nota aðferð meðalkostnaðarverðs. Kostnaður fullunninna 

vara og vörur í vinnslu samanstóð af hráefni, beinu vinnuafli, öðrum beinum kostnaði og óbeinum 

framleiðslukostnaði að frádregnum lántökukostnaði.  Hreint söluvirði er áætlað söluverð að 

frádregnum sölukostnaði og uppsetningarkostnaði. Ekki var greint frá því í skýringum hver 

niðurfærsla birgða var í árslok.  

Norðurál Grundartangi ehf. - 2015: Birgðir samanstóðu af álvörum, áli í pottum, anóður,  súráli, 

bakskauti, öðrum efnum og rekstrarvörum.  Birgðir voru metnar á kostnaðarverði að hreinu 

söluvirði, að teknu tilliti til úreltra og gallaðra vara. Kostnaður samanstóð af beinum efniskostnaði,  

beinu vinnuafli þar sem við átti og þeim kostnaði við að koma birgðum yfir í rétt ástand og á rétta 

staðsetningu. Hreint söluvirði er áætlað söluverð að frádregnum uppsetningarkostnaði og kostnaði 

sem varð til við markaðssetningu, sölu og dreifingu.  Ekki var greint frá niðurfærslu birgða í árslok 

né hvaða aðferð var notuð við að meta kostnaðarverð birgða.  

Elkem Ísland ehf. - 2015: Birgðir samanstóðu af fullunnum vörum, vörum í vinnslu, hráefni og 

rekstrarvörum. Birgðir voru metnar á kostnaðarverð og áætluðu söluverði að frádregnum kostnaði 

við að fullgera vöru og selja hana.  Kostnaðarverð birgða var byggt á aðferð meðalkostnaðarverðs. 

Kostnaður fullunninna vara og vara í vinnslu samanstóð af pökkunarkostnaði, hráefni, beinu 

vinnuafli, öðrum beinum kostnaði og tengdum framleiðslukostnaði.  Reglulega voru birgðir metnar 

fyrir virðisrýrnun. Ef birgðir voru skertar, var bókfært verð þeirra lækkað í söluverðið að 

frádregnum kostnaði að fullgera vörunna og sölukostnaði.  Niðurfærslan var færð strax í 

rekstrarreikning fyrirtækisins. Ekki var greint frá því hver upphæð niðurfærslu í árslok var.   

Eins og fram kemur í töflu 11 af íslenskum álverum var Alcoa Fjarðarál sf. með hæsta 

veltuhraða birgða eða rúmlega 7 og var með lægsta biðtíma birgða sem var 50 dagar.   Það álver 

sem velti birgðum sínum hvað hægast var Elkem Ísland ehf. með veltuhraða birgða tæplega 4 en 

fyrirtækið geymdi vörur á lager hjá sér áður en þær seldust í að meðaltali 97 daga. Meðalveltuhraði 

birgða hjá álverum var rúmlega 6 og meðalbiðtími birgða var 63 dagar. Birgðir hjá álverum voru 

ekki metnar verulegur hluti heildareigna þeirra en þær voru að meðaltali um 7% af heildareignum.    

  



31 

 

Tafla 11. 

Kennitölur íslenskra álvera 

Álver Veltuhraði birgða Birgðir sem % af 

heildareignum 

Biðtími birgða 

Alcoa Fjarðarál sf. 7,34 5,20% 49,73 

Rio Tinto Alcan á 

Íslandi hf.  

 7,21  4,36% 50,62 

Norðurál 

Grundartangi ehf. 

6,82  10,06% 53,52 

Elkem Ísland ehf.  3,75  8,70% 97,30 

Meðaltal  6,28  7,08% 62,79 

Til samanburðar var skoðað meðaltal veltuhraða birgða og meðalbiðtíma birgða álvera í 

Kanada. Í Kanada árið 2015 var meðalveltuhraði birgða hjá álverum rúmlega 11 og meðalbiðtími  

birgða 32 dagar, sem er talsvert hærri veltuhraði birgða og lægri biðtími birgða en sá sem íslensku 

álverin höfðu, en meðal veltuhraði íslensku álveranna var rúmlega 6 og meðalbiðtími birgða var 

63 dagar.  Ef allir aðrir þættir í starfsemi íslensku álveranna eru svipaðir og hjá þeim kanadísku þá 

eru þau kanadísku að fá meiri ágóða fyrir hverja krónu sem þau fjárfesta í birgðum sínum (Business 

Development Bank of Canada, e.d.). 

10.5 Framleiðslufyrirtæki 

Framleiðslufyrirtæki í þessari rannsókn voru sjö talsins: 

Sláturfélag Suðurlands svf. - 2015: Birgðir samanstóðu af afurðum, vörum í vinnslu og fullunnum 

vörum, áburði, fóðri og plasti ásamt rekstrarvörum og ýmsum vörum. Birgðir voru metnar á 

kostnaðarverði eða hreinu söluverði hvoru sem lægra reyndist, að teknu tilliti til úreltra og gallaðra 

vara. Kostnaðarverð birgða samanstóð af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem féll 

til við að koma birgðum í söluhæft ástand. Framleiðslukostnaður samanstóð af hráefniskostnaði, 

launakostnaði og óbeinum kostnaði vegna framleiðslunnar. Ekki var greint frá niðurfærslu birgða 

í skýringum eða hvaða aðferð var notuð til að meta kostnaðarverð birgða.  

Actavis hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af hráefni, vörum í vinnslu, fullunnum vörum og vörum í 

flutningi. Birgðir voru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem lægra reyndist. 

Kostnaðarverð birgða samanstóð af hráefni, og þegar við á, launakostnaði og tilfallandi kostnaði 
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sem þurfti til að koma birgðum á núverandi stað og í söluhæft ástand. Við mat á kostnaðarverði 

birgða var meðaltalsaðferðin notuð. Ekki var greint frá niðurfærslu birgða í árslok.  

Ölgerðin Egill Skallagríms ehf. - 2015: Birgðir samanstóðu af fullunnum vörum, hráefni, 

umbúðum og öðrum birgðum. Birgðir voru færðar á kostnaðarverði en til kostnaðarverðs taldist 

allur kostnaður við kaup á birgðum auk alls áfallins kostnaðar við framleiðslu. Auk þess taldist til 

kostnaðarverðs allur sá kostnaður við að koma birgðum á núverandi stað og í núverandi ástand. 

Ekki var greint frá því í skýringum hver niðurfærsla birgða var í árslok né hvaða aðferð var notuð 

við að meta kostnaðarverð birgða. 

Vífilfell hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af fullunnum vörum, hráefni og innfluttum vörum. Birgðir 

voru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem lægra reyndist. Kostnaðarverð 

birgða var byggt á aðferð meðalkostnaðarverðs og innifelur kostnað sem féll til við að afla 

birgðanna og koma þeim á þann stað og í það ástand sem þær voru í á uppgjörsdegi. Fyrir 

framleiddar vörur var hlutdeild í óbeinum framleiðslukostnaði innifalin í kostnaðarverði þeirra 

miðað við eðlilega afkastagetu. Ekki var greint frá því í skýringum hver niðurfærslu birgða var í 

árslok. 

Kassagerðin ehf. - 2015: Birgðir af vörum sem keyptar voru til endursölu og hráefnisbirgðir til 

framleiðslu voru metnar á kostnaðarverði. Framleiðsluvörur voru metnar á áætluðu 

meðalframleiðslukostnaðarverði þeirra sem samanstóð af beinum og óbeinum 

framleiðslukostnaði. Við mat á birgðum var gerð varúðarniðurfærsla til að mæta gölluðum og 

úreltum vörum. Greint var frá niðurfærslu birgða í skýringum en ekki hversu há upphæð hún var í 

árslok. 

Invent Farma ehf. - 2015: Birgðir samanstóðu af hráefni, vörum í vinnslu, fullunnum vörum og 

forða. Birgðir voru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem reyndist lægra. 

Kostnaðarverð birgða var metið út frá aðferð meðalkostnaðarverðs. Kostnaðarverð birgða 

samanstóð af hráefni, beinum launakostnaði og öðrum framleiðslukostnaði, en ekki vaxtakostnaði. 

Ekki var greint frá því hver niðurfærsla birgða var í árslok.  

Auðhumla svf. - 2015: Birgðir og aðrar vörur í vinnslu voru metnar á 

kostnaðarverði/framleiðsluverði eða hreinu söluverði, hvoru sem reyndist lægra. Kostnaðarverð 

birgða samanstóð af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem féll til við að koma 

birgðum í söluhæft ástand. Framleiðslukostnaður samanstóð af hráefniskostnaði, launakostnaði og 
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óbeinum kostnaði vegna framleiðslunnar. Ekki var greint frá því í skýringum hvaða aðferð var 

notuð til að meta kostnaðarverð birgða né hver niðurfærsla birgða var í árslok. 

Eins og sjá má í töflu 12 hér að neðan af íslenskum framleiðslufyrirtækjum var það 

Auðhumla svf. sem seldi birgðir sínar hraðast með veltuhraða birgða eða tæplega 8 og Invent 

Farma ehf. sem seldi birgðir sínar hægast með veltuhraðann tæplega 2. Meðalveltuhraði hjá 

framleiðslufyrirtækjum var tæplega 5 sem er fjöldi skipta sem framleiðslufyrirtækin seldu birgðir 

sínar á tilteknum tímapunkti. Birgðir voru ekki metnar sem verulegur hluti af heildareignum hjá 

framleiðslufyrirtækjum en birgðir voru rúm 18% af heildareignum að meðaltali. Birgðir voru hæsta 

prósenta af heildareignum hjá Sláturfélagi Suðurlands svf. eða tæplega 30% og lægstar voru 

birgðir hjá Vífilfell hf. eða rúm 9% af heildareignum þeirra. Biðtími birgða hjá 

framleiðslufyrirtækjum var að meðaltali 107 dagar en lægstur var biðtími birgða 46 dagar hjá 

Auðhumlu svf. og hæstur hjá Invent Farma ehf. eða 253 dagar.  Auðhumla svf. var því með 

hröðustu söluna á birgðunum eða hæsta veltuhraðann og þar af leiðandi með lægsta biðtíma birgða 

sem var 46 dagar.  

Tafla 12. 

Kennitölur íslenskra framleiðslufyrirtækja 

Framleiðslufyrirtæk

i 

Veltuhraði birgða  Birgðir sem % af 

heildareignum 

Biðtími birgða 

Sláturfélag 

Suðurlands svf. 

2,41 29,60% 151,45 

Actavis hf. 3,36 25,14% 108,63 

Ölgerðin ehf.  6,43  10,96% 56,77 

Vífilfell hf.  6,77  9,09% 53,91 

Kassagerðin ehf.   4,80  19,82% 76,04 

Invent Farma ehf.  1,44  14,90% 253,47 

Auðhumla svf.  7,93 19,29% 46,03 

Meðaltal 4,73 18,40% 106,61 

Til samanburðar var skoðað meðaltal veltuhraða birgða og meðalbiðtími birgða hjá 

framleiðslufyrirtækjum í Kanada. Í Kanada árið 2015 var meðalveltuhraði birgða hjá 
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framleiðslufyrirtækjum tæplega 2 og meðalbiðtími birgða 200 dagar.  Það er þó nokkuð lægri 

veltuhraði birgða og hærri biðtími birgða en sá sem íslensku framleiðslufyrirtækin höfðu, en 

meðalveltuhraði íslenskra framleiðslufyrirtækja var tæplega 5 og meðalbiðtími birgða var 107 

dagar. Ef allir aðrir þættir í starfsemi íslenskra framleiðslufyrirtækja voru svipaðir og hjá þeim 

kanadísku þá eru íslensku fyrirtækin að fá meiri ágóða fyrir hverja krónu sem þau fjárfesta í 

birgðum sínum (Business Development Bank of Canada, e.d.). 

10.6 Sjávarútvegsfyrirtæki 

Sjávarútvegsfyrirtæki í þessari rannsókn voru fimm talsins: 

Vinnslustöðin hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af afurðum, umbúðum, rekstrarvörum, 

veiðarfærum, hráefnum, fullunnum vörum og öðrum vörum í vinnslu. Vörubirgðir og aðrar vörur 

í vinnslu voru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluverði, hvoru sem lægra reyndist. 

Kostnaðarverð birgða samanstóð af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem féll til við 

að koma birgðum í söluhæft ástand. Framleiðslukostnaður samanstóð af hráefniskostnaði, 

launakostnaði og óbeinum kostnaði vegna framleiðslunnar. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í 

venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum sölukostnaði. Rekstrarvörur voru metnar á 

kostnaðarverði að teknu tilliti til eðlilegrar rýrnunar. Veiðarfæri voru metin sem helmingur 

nývirðis. Birgðabreyting afurða móðurfélagsins var færð meðal rekstrartekna. Varúðarniðurfærsla 

birgða var 12.300 evrur í árslok. Ekki var greint frá því í skýringum hvaða aðferð var notuð til að 

meta kostnaðarverð birgða.   

Skinney-Þingnes hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af fullunnum vörum, rekstrarvörum og 

veiðifærum.  Vörubirgðir og aðrar vörur í vinnslu voru metnar á kostnaðarverði eða hreinu 

söluverði, hvoru sem lægra reyndist. Kostnaðarverð birgða samanstóð af kostnaði við öflun þeirra 

ásamt öðrum kostnaði sem féll til við að koma birgðum í söluhæft ástand. Framleiðslukostnaður 

samanstóð af hráefniskostnaði, launakostnaði og óbeinum kostnaði vegna framleiðslunnar. Hreint 

söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að frádregnum áætluðum sölukostnaði. Ekki 

var greint frá niðurfærslu birgða í árslok né hvaða aðferð var notuð til að meta kostnaðarverð 

birgða.  

Samherji hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af sjávarafurðum, eldisfiski, seiðum og 

rekstrarvörubirgðum. Sjávarafurðir voru  metnar til eignar á meðalframleiðslukostnaðarverði sem 

samanstóð af beinum  og  óbeinum framleiðslukostnaði. Birgðir af eldisfiski og seiðum voru 

metnar á meðalframleiðslukostnaðarverði eða áætluðu dagverði að frádregnum sölukostnaði, 
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hvoru sem lægra reyndist. Eldisfiskur og seiði, sem ekki var áætlað að selja innan tólf mánaða, var 

fært undir liðinn birgðir meðal fastafjármuna í efnahagsreikningi en eldisfiskur og seiði sem áætlað 

var að selja á næstu tólf mánuðum var fært meðal veltufjármuna. Rekstrarvörubirgðir voru metnar 

á síðasta innkaupsverði. Veiðifæri sem komin voru í notkun voru metin á helmingi kaupverðs. 

Birgðabreyting  fullunninna afurða var færð meðal rekstrartekna en birgðabreyting eldisfisks, seiða 

og rekstrarvara var færð meðal rekstrargjalda. Ekki var greint frá niðurfærslu birgða í árslok.  

Eskja ehf. - 2015: Rekstrarvörubirgðir og hráefnisbirgðir voru eignfærðar á kostnaðarverði eða 

dagverði, hvoru sem lægra reyndist að teknu tilliti til úreltra og gallaðra vara. Afurðabirgðir voru 

metnar á áætluðu söluverði að teknu tilliti til niðurfærslu vegna meðalálagningar viðkomandi 

deildar. Ekki var greint frá niðurfærslu birgða í árslok né hvaða aðferð var notuð til að meta 

kostnaðarverð birgða.  

Gjögur hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af hráefni, afurðabirgðum og veiðifærabirgðum. Birgðir 

voru eignfærðar á kostnaðarverði eða dagverð, hvoru sem lægra reyndist. Kostnaðarverð birgða 

samanstóð af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem féll til við að koma birgðum í 

söluhæft ástand. Framleiðslukostnaður samanstóð af hráefniskostnaði, launakostnaði og óbeinum 

kostnaði vegna framleiðslunnar. Hreint söluvirði er áætlað söluverð í venjulegum viðskiptum að 

frádregnum áætluðum sölukostnaði. Ekki var greint frá niðurfærslu birgða í árslok né hvaða aðferð 

var notuð til að meta kostnaðarverð birgða.  

Eins og sjá má á töflu 13 af íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum var það Gjögur hf. sem hafði 

hæsta veltuhraða birgða eða rúmlega 5 og var meðalbiðtíma birgða 68 dagar.  Það 

sjávarútvegsfyrirtæki sem velti birgðum sínum hvað hægast var Samherji hf. með veltuhraða 

birgða tæplega 3 en fyrirtækið geymdi vörur á lager áður en þær seldust í að meðaltali í 123 daga. 

Meðalveltuhraði birgða hjá íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum var rúmlega 4 og meðalbiðtími 

birgða var 90 dagar. Birgðir hjá sjávarútvegsfyrirtækjum var aðeins metinn lítill hluti heildareigna 

þeirra en að meðaltali voru birgðir rúm 6% af heildareignum þeirra.  
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Tafla 13. 

Kennitölur íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja 

Sjávarútvegsfyrirtæki Veltuhraði 

birgða 

Birgðir sem % af 

heildareignum 

Biðtími birgða 

Vinnslustöðin hf.  4,39 7,84% 83,14 

Skinney-Þingnes hf.  4,23  5,27% 86,29 

Samherji hf. 2,96 6,67% 123,31 

Eskja ehf.   4,19  8,15% 87,11 

Gjögur hf.  5,37  3,06% 67,97 

Meðaltal 4,23 6,20% 89,56 

Til samanburðar var skoðað meðaltal veltuhraða birgða og meðalbiðtíma birgða hjá 

sjávarútvegsfyrirtækjum í Kanada. Í Kanada árið 2015 var meðalveltuhraði birgða tæplega 8  og 

meðalbiðtími birgða 47 dagar.  Það er aðeins hærri veltuhraði og aðeins lægri biðtími birgða en sá 

sem íslensku sjávarútvegsfyrirtækin höfðu, en meðalveltuhraði birgða hjá íslenskum 

sjávarútvegsfyrirtækjum var rúmlega 4 og meðalbiðtími birgða var 90 dagar.  Ef allir aðrir þættir 

í starfsemi íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja voru svipaðir hjá þeim kanadísku þá eru þau kanadísku 

að fá meiri ágóða fyrir hverja krónu sem þeir fjárfesta í birgðum sínum (Business Development 

Bank of Canada, e.d.).  

10.7 Þjónustufyrirtæki 

Þjónustufyrirtæki í þessari rannsókn voru fjögur talsins: 

Securitas hf. - 2015: Birgðir samanstóðu af vörum til endursölu og verkum í vinnslu. Birgðir og 

vörur í vinnslu voru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluverði, hvoru sem reyndist lægra. 

Kostnaðarverð birgða var ákvarðað samkvæmt fyrst inn, fyrst út eða FIFO aðferðinni. 

Kostnaðarverð fullunninna vara og vara í vinnslu samanstóð af efni, beinum launum, öðrum 

beinum kostnaði og óbeinum framleiðslukostnaði en ekki vaxtakostnaði. Ekki var greint frá því í 

skýringum hver niðurfærsla birgða var í lok árs. 

365 miðlar hf. - 2015: Birgðir samanstóðu aðallega af dagskrárbirgðum en einnig var lítill hluti 

pappírsbirgðir. Birgðir voru metnar á kostnaðarverði eða hreinu söluvirði, hvoru sem reyndist 
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lægra. Kostnaðarverð birgða var samkvæmt fyrst inn, fyrst út aðferðinni eða FIFO. Ekki var greint 

frá því í skýringum hver niðurfærsla birgða var í lok árs.           

Steypustöðin ehf. - 2015: Birgðir samanstóðu af hráefni, vörum til endursölu og birgðum á bakka. 

Vörubirgðir og aðrar vörur í vinnslu voru metnar á kostnaðarverði/ framleiðsluverði, hvoru sem 

reyndist lægra. Kostnaðarverð birgða samanstóð af kostnaði við öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði 

sem féll til við að koma birgðum í söluhæft ástand. Framleiðslukostnaður samanstóð af 

hráefniskostnaði, launakostnaði og óbeinum kostnaði vegna framleiðslunnar. Ekki var gert grein 

fyrir niðurfærslu birgða eða hvaða aðferð var notuð til að meta kostnaðarverð birgða.  

Stoð hf. - 2015: Birgðir og aðrar vörur í vinnslu voru metnar á kostnaðarverði/framleiðsluverði 

eða hreinu söluverði, hvoru sem lægra reyndist. Kostnaðarverð birgða samanstóð af kostnaði við 

öflun þeirra ásamt öðrum kostnaði sem féll til við að koma birgðum í söluhæft ástand. 

Framleiðslukostnaður samanstóð af hráefniskostnaði, launakostnaði og óbeinum kostnaði. Ekki 

var greint frá niðurfærslu birgða í árslok eða hvaða aðferð var notuð til að meta kostnaðarverð 

birgða.  

Eins og fram kemur  töflu 14 hér að neðan af íslenskum þjónustufyrirtækjum seldi 

Steypustöðin ehf. birgðir sínar hraðast eða með veltuhraða birgða tæplega 10 og Stoð hf. seldi 

birgðir sínar hægast eða með veltuhraða birgða rúmlega 2. Veltuhraði þjónustufyrirtækja var að 

meðaltali tæplega 5 sem er fjöldi skipta sem fyrirtækin seldu birgðir sínar á tilteknum tímapunkti.  

Tafla 14. 

Kennitölur íslenskra þjónustufyrirtækja 

Þjónustufyrirtæki Veltuhraði birgða Birgðir sem % af 

heildareignum 

Biðtími birgða 

Securitas hf.   2,74  10,85% 133,21 

365 miðlar hf.  4,36  15,91% 83,72 

Steypustöðin ehf.  9,73  13,84% 37,51 

Stoð hf.  2,31  27,06% 158,01 

Meðaltal 4,79 16,92% 103,11 
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Hjá þjónustufyrirtækjum voru birgðir ekki metinn verulegur hluti af heildareignum eða um 17% 

að meðaltali. Birgðir voru hæsta prósenta af heildareignum hjá Stoð hf. eða um 27% og lægstar 

hjá Securitas hf. eða tæp 11%. Biðtími birgða var að meðaltali 103 dagar en biðtíminn var hæstur 

hjá Stoð hf. eða 158 dagar og lægstur hjá Steypustöðin ehf. eða 38 dagar. 

Til samanburðar var skoðað meðaltal veltuhraða birgða og meðalbiðtíma birgða hjá  

þjónustufyrirtækjum í Kanada. Í Kanada árið 2015 var meðalveltuhraði birgða rúmlega 8 og 

meðalbiðtími birgða 46 dagar.  Það er þó nokkuð hærri veltuhraði birgða og lægri biðtími birgða 

en sá sem íslensk þjónustufyrirtæki höfðu, en meðalveltuhraði birgða hjá íslenskum 

þjónustufyrirtækjum var um 6 og meðalbiðtími birgða var 90 dagar. Ef allir aðrir þættir í starfsemi 

íslenskra þjónustufyrirtækja voru svipaðir og hjá þeim kanadísku þá eru þau kanadísku að fá meiri 

ágóða fyrir hverja krónu sem þeir fjárfesta í birgðum sínum (Business Development Bank of 

Canada, e.d.).  
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11 Niðurstöður  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að aðeins 41% af stærri íslenskum fyrirtækjum 

greindu frá því í skýringum í ársreikningi hvaða aðferð þau notuðu til að meta kostnaðarverð birgða 

og 59% fyrirtækjanna greindu ekki frá því hvaða aðferð þau notuðu. Af þeim fyrirtækjum sem 

greindu frá því hvaða aðferð þau nota til að meta kostnaðarverð birgða, eins og sést á mynd 1, voru 

það rúm 57% fyrirtækjanna sem notuðu fyrst-inn, fyrst út eða FIFO aðferðina og tæp 43% 

fyrirtækjanna sem notuðu aðferð meðalkostnaðarverðs en ekkert fyrirtækjanna notaði sérgreint 

kostnaðarverð.  

 

Mynd 1. Hlutfallsskipting birgðamatsaðferða hjá fyrirtækjum sem greindu frá aðferð 

Engin íslensk bílasala greindi frá því í skýringum hvaða aðferð var notuð til að meta 

kostnaðarverð birgða. Rannsakendur telja að hægt sé að ganga út frá því að stór hluti birgða hjá 

bílasölum séu bifreiðar, sem eru þær yfirleitt auðþekkjanlegar, og gera má því ráð fyrir að 

bílasölurnar geti notað sérgreint kostnaðarverð við að meta kostnaðarverð birgða hjá sér. Það voru 

67% íslenskra olíufélaga sem greindu frá því í skýringum í ársreikningi hvaða aðferð var notuð til 

að meta kostnaðarverð birgða og notuðu þau öll FIFO aðferðina (sjá mynd A1 í viðauka A). Restin 

af íslensku olíufélögunum greindu ekki frá því í skýringum hvaða aðferð þau notuðu. Af íslenskum 

smásölufyrirtækjum voru það tæp 43% sem notuðu FIFO aðferðina og tæp 29% sem notuðu aðferð 

meðalkostnaðarverðs en hin 29% fyrirtækjanna greindu ekki frá því í skýringum hvaða aðferð þau 

notuðu (sjá mynd A2 í viðauka A). Af íslenskum álverum voru það 50% sem notuðu aðferð 

meðalkostnaðarverðs, 25% notuðu FIFO aðferðina og restin greindi ekki frá því hvaða aðferð var 

notuð (sjá mynd A3 í viðauka A). Öll íslensku framleiðslufyrirtækin, sem greindu frá því hvaða 
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aðferð var notuð við mat á kostnaðarverði birgða, notuðu aðferð meðalkostnaðarverðs eða 57% 

fyrirtækjanna (sjá mynd A4 í viðauka A). Á sama máta notuðu öll íslensku sjávarútvegsfyrirtækin 

sem greindu frá hvaða aðferð var notuð, aðferð meðalkostnaðarverðs en það voru 20% 

fyrirtækjanna (sjá mynd A5 í viðauka A). Að lokum var það helmingur íslenskra 

þjónustufyrirtækja sem notuðu FIFO aðferðina en hinn helmingurinn greindi ekki frá því í 

skýringum hvaða aðferð var notuð (sjá mynd A6 í viðauka A).  

Það sést að fyrirtæki innan sömu atvinnugreinar nota yfirleitt sömu aðferð við mat á birgðum. 

Þó eru fyrirtæki inn á milli sem fara aðra leið við val á aðferð heldur en fyrirtæki í sömu 

atvinnugrein. Í úrtaki rannsakenda voru annað hvort öll fyrirtækin sem notuðu sömu aðferð  innan 

sömu atvinnugreinar eða það var eitt fyrirtækjanna sem notaði aðra aðferð við mat á birgðum en 

hin. Norvik hf. fór aðra leið en hin íslensku smásölufyrirtækin og notaði meðalkostnaðarverð 

fremur en FIFO. Ástæðan fyrir því gæti mögulega verið sú að vörur sem Norvik hf. hefur til sölu, 

eru ekki matvæli og eru þar af leiðandi ekki eins viðkvæmar fyrir úreldingu líkt og vörur hinna 

fyrirtækjanna í sömu atvinnugrein. Alcoa Fjarðarál sf. fór aðra leið heldur en hin álverin og notaði 

FIFO aðferðina meðan hin notuðu aðferð meðalkostnaðarverðs.  Rannsakendur geta ekki skýrt frá 

ástæðunni fyrir því að Alcoa Fjarðarál sf. var eina fyrirtækið innan sömu atvinnugreinar sem fór 

aðra leið heldur en hin fyrirtækin í sömu atvinnugrein. Meðalveltuhraði birgða var frekar ólíkur 

milli atvinnugreina eins og sjá má á mynd 2.  

 

Mynd 2. Meðalveltuhraði birgða eftir atvinnugreinum.  
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Þar voru íslensku olíufélögin með hæsta veltuhraða birgða eða að meðaltali um 11 og þar af 

leiðandi stysta biðtíma birgða. Íslensku sjávarútvegsfyrirtækin voru með lægsta veltuhraða birgða 

eða að meðaltali 4 og þar af leiðandi með lengsta biðtíma birgða.  Næst hæst voru íslensk 

verslunarfyrirtæki með veltuhraða birgða 7 að meðaltali og þar á eftir komu íslensku bílasölurnar 

með veltuhraða birgða tæplega 7 að meðaltali. Í  öllum atvinnugreinum, nema hjá 

framleiðslufyrirtækjum og bílasölum, var veltuhraði birgða hjá íslenskum fyrirtækjum lægri en hjá 

þeim kanadísku. Þar af leiðandi var meðalbiðtími birgða á lager hjá íslenskum fyrirtækjum almennt 

hærri en hjá þeim kanadísku, sem segir það að íslensk fyrirtæki geyma birgðir sínar á lager að 

jafnaði lengur en þau kanadísku áður en þær seljast. Framleiðslufyrirtækin og bílasölurnar geyma 

birgðir sínar á lager styttra en þau kanadísku.  

Eins og fram kemur á mynd 3 má sjá birgðir sem prósentu af heildareignum flokkað eftir 

meðaltali úr atvinnugreinum. Birgðir sem prósenta af heildareignum voru mjög ólíkar milli 

atvinnugreina eins og gefur að skilja. Íslenskar bílasölur voru með hæst hlutfall birgða af 

heildareignum eða að meðaltali rúm 50%. Þar á eftir voru íslensku smásölufyrirtækin með birgðir 

að meðaltali tæp 25% af heildareignum. Íslensk olíufélög, þjónustufyrirtæki, framleiðslufyrirtæki, 

álver og sjávarútvegsfyrirtæki voru með birgðir sem prósentu af heildareignum undir 20% sem 

rannsakendur töldu ekki verulegan hluta heildareigna. Lægst voru sjávarútvegsfyrirtæki þar sem 

birgðir sem prósenta af heildareignum voru að meðaltali 6% og næst lægst voru álver með birgðir 

sem prósentu af heildareignum 7% að meðaltali. 

 

Mynd 3. Birgðir sem prósenta af heildareignum eftir atvinnugreinum 
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Meðalbiðtími birgða var mjög ólíkur milli atvinnugreina eins og sjá má á mynd 4. Þar má 

einnig sjá að olíufélög eru með stysta biðtíma birgða eða 35 daga að meðaltali. Á eftir þeim komu 

álver með 63 daga að meðaltali og þar á eftir bílasölur með 65 að meðaltali.  Sú atvinnugrein sem 

hafði lengsta biðtíma birgða voru framleiðslufyrirtæki en meðaltal þeirra voru 107 dagar.  

 

Mynd 4. Biðtími birgða eftir atvinnugreinum 
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skýringum í ársreikningi. Hekla hf. var eina bílasalan sem greindi frá því hver niðurfærsla birgða 

var í lok árs. Olíufélögin N1 hf. og Skeljungur hf. greindu bæði frá niðurfærslu birgða í skýringum 

í ársreikningi. Hagar hf. var eina smásölufyrirtækið sem greindi frá því hver niðurfærsla birgða 

var í lok árs. Það var aðeins eitt framleiðslufyrirtæki og eitt sjávarútvegsfyrirtæki sem greindi frá 

niðurfærslu birgða í skýringum. Ekkert álver eða þjónustufyrirtæki greindi frá niðurfærslu birgða 

í skýringum. Ljóst er að það er mjög ábótavant hjá mörgum fyrirtækjum að greina frá niðurfærslu 

birgða í skýringum.  
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12 Umræða og lokaorð 

Í þessari ritgerð voru aðferðir við mat á kostnaðarverði birgða hjá stærri íslenskum fyrirtækjum 

skoðaðar. Fyrri erlendar rannsóknir um aðferðir við mat á birgðum eftir atvinnugreinum höfðu 

sýnt fram á að fyrirtæki sem hafa birgðir með lítið geymsluþol, eru viðkvæmar fyrir skemmdum, 

eru viðkvæmar fyrir hröðum breytingum eða eru árstíðarbundnar noti frekar FIFO aðferðina. 

Fyrirtæki sem eru með fjölbreyttar birgðir eða þar sem kostnaður við kaup á birgðum er óstöðugur 

notast frekar við meðaltalsaðferðina (Ibarra, 2008).  

Framleiðslu- og smásölufyrirtæki eru þau fyrirtæki í þessari rannsókn sem hafa birgðir sem 

eru mjög viðkvæmar fyrir hröðum breytingum, hafa lítið geymsluþol, eru viðkvæmar fyrir 

skemmdum eða eru mjög háðar tíma. Framleiðslufyrirtæki völdu alltaf að notast við aðferð 

meðalkostnaðarverðs til að meta birgðir en það er ekki í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna 

(Ibarra, 2008). Meirihluti íslenskra smásölufyrirtækja og olíufélaga notuðu FIFO aðferðina við að 

meta birgðir hjá sér líkt og kom fram í fyrri rannsóknum Ibarra (2008). Þau fyrirtæki sem hafa 

birgðir sem eru mjög breytilegar og hafa óstöðugan kostnað nota FIFO eða meðalkostnaðarverð 

samkvæmt Ibarra (2008) og er það í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem öll 

sjávarútvegsfyrirtæki notuðu meðalkostnaðarverð. Fyrirtæki í sjávarútvegi hafa oft birgðir sem eru 

mjög óstöðugar þar sem ekki er hægt að vita með fullri vissu hversu mikið er veitt yfir ákveðinn 

tíma. 

Líkt og niðurstöður þessa verkefnis sýndu einnig fram á voru ekki nægilega mörg fyrirtæki 

sem greindu frá því í ársreikningi sínum hvaða aðferð þau notuðu til að meta kostnaðarverð birgða 

en það var tæplega helmingur fyrirtækja sem gerðu það. Einnig sýndu niðurstöður þessa verkefnis 

fram á það að minnihluti fyrirtækjanna greindu frá því hver niðurfærsla birgða var í árslok.  

Rannsakendum þykir ábótavant að fyrirtæki greini frá því hvaða aðferð þau noti til að meta 

kostnaðarverð birgða og niðurfærslu þeirra, sérstaklega hjá þeim fyrirtækjum þar sem birgðir eru 

verulegur hluti af heildareignum og gæti því haft veruleg áhrif á lesendur reikningsskila.  

Það sem þótti áhugavert var að Weygandt o.fl (2009) skýrðu frá því að það eru mismunandi 

ástæður fyrir vali á birgðamatsaðferð og færi það eftir hversu mikil áhrif það hefði á ýmsa 

bókhaldslykla. En samkvæmt Ibarra (2008) þá er val á birgðamatsaðferð ekki háð því hvers eðlis 

viðkomandi fyrirtæki er þar sem breyturnar FIFO og meðalkostnaðarverð eru óháðar hvor annarri. 

Þessar niðurstöður stangast á og væri áhugavert í framhaldi af þessari rannsókn að rannsaka þetta 

nánar.    
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Í þessari rannsókn voru þó nokkrar takmarkanir á niðurstöðum. Þau fyrirtæki sem voru í 

úrtakinu voru sjálfvalin fyrirtæki en ekki var um að ræða handahófskennt úrtak. Niðurstöður voru 

því takmarkaðar að því leyti að einungis fá íslensk fyrirtæki greindu frá því hvaða aðferð þau 

notuðu til að meta kostnaðarverð birgða í ársreikningi sínum. Það voru einnig mörg fyrirtæki í 

úrtakinu sem ekki var hægt að notast við þar sem birgðir voru ekki nægilega stór hluti af starfsemi 

þeirra, eða fyrirtækið var ekki með neinar skráðar birgðir og þurftu því rannsakendur að taka þessi 

fyrirtæki út úr úrtakinu. Einnig voru fá fyrirtæki í sumum atvinnugreinum og gefur því ekki 

nægilega nákvæma mynd af viðkomandi atvinnugrein.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða stærra úrtak íslenskra fyrirtækja þar 

sem hægt væri að skoða nánar hvaða aðferðir fyrirtækin nota til að meta birgðir hjá sér eftir 

atvinnugreinum. Áhugavert væri að skoða ársreikninga hjá fyrirtækjum á norðurlöndunum og bera 

það saman við niðurstöður íslenskra fyrirtækja. Einnig væri áhugavert að gera formlega 

megindlega rannsókn og sjá hvort það sé marktækur munur á milli þess hvaða atvinnugrein 

fyrirtæki eru í og hvaða birgðamatsaðferð fyrirtæki nota til að meta birgðir sínar.   
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Viðauki A 

Hér fyrir neðan má sjá hlutfallsskiptingu aðferða sem notaðar voru af íslenskum fyrirtækjum. 

 

Mynd A1. Aðferðir við birgðamat hjá olíufélögum  

 

 

Mynd A2. Aðferðir við birgðamat hjá smásölufyrirtækjum 
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Mynd A3. Aðferðir við birgðamat hjá álverum 

 

 

Mynd A4. Aðferðir við birgðamat hjá framleiðslufyrirtækjum 
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Mynd A5. Aðferðir við birgðamat hjá sjávarútvegsfyrirtækjum 

 

 

Mynd A6. Aðferðir við birgðamat hjá þjónustufyrirtækjum 
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Viðauki B 

Hér fyrir neðan eru þeir ársreikningar sem notaðir voru til greiningar í þessari rannsókn.  

 

365 miðlar hf. - Ársreikningur 2015 

Actavis ehf. - Ársreikningur 2015 

Alcoa Fjarðarál sf. - Ársreikningur 2015 

Auðhumla svf. - Ársreikningur 2015 

BL ehf. - Ársreikningur 2015 

Brimborg ehf. - Ársreikningur 2015 

Elkem Ísland ehf. - Ársreikningur 2015 

Eskja hf. - Ársreikningur 2015 

Festi hf. - Samstæðureikningur 2015 

Gjögur hf. - Ársreikningur 2015 

Hagar hf. - Ársreikningur 2015 

Hekla hf. - Ársreikningur 2015 

Innes ehf. - Ársreikningur 2015 

Invent Farma ehf. - Ársreikningur 2015 

Kassagerðin ehf. - Ársreikningur 2015 

Lyfja hf. - Ársreikningur 2015 

N1 hf. - Ársreikningur 2015 

Norðurál Grundartangi ehf. - Ársreikningur 2015 

Norvik hf. - Samstæðureikningur 2015 

Olíuverzlun Íslands hf. - Ársreikningur 2015 

Penninn ehf. - Ársreikningur 2015 

Rio Tinto Alcan á Ísland hf. - Ársreikningur 2015 

Samherji hf. - Samstæðureikningur 2015 

Samkaup hf. - Ársreikningur 2015 

Securitas hf. - Ársreikningur 2015 

Skeljungur hf. - Ársreikningur 2015 

Skinney-Þingnes hf. - Ársreikningur 2015 

Sláturfélag Suðurlands svf. - Ársreikningur 2015 
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Steypustöðin ehf. - Ársreikningur 2015 

Stoð hf., Stoðtækjasmíði - Ársreikningur 2015 

Toyota á Íslandi ehf. - Ársreikningur 2015 

Vinnslustöðin hf. - Samstæðureikningur 2015 

Vífilfell hf. - Ársreikningur 2015 

Ölgerðin Egill Skallagríms ehf. - Ársreikningur 2015 

 


