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Útdráttur 

Fjallað verður um hefðbundið kostnaðarbókhald, nokkrar tegundir kostnaðar og 

ástæður þess að fyrirtæki ákveða að notast við kostnaðarbókhald. Síðan er farið í 

ABC-aðferðina eða verkþáttabókhald eins og það er oftast kallað. Fjallað verður um 

helstu kosti aðferðarinnar og galla, ásamt innleiðingu hennar í fyrirtæki. Fjallað verður 

um fyrirtækið IGS (Icelandair Ground Services) og þá sérstaklega IGS-flugeldhús þar 

sem starfsemi samlokugerðarinnar Nordic Deli er til húsa. Tekin verða dæmi úr 

samlokugerðinni þar sem markmiðið er að skipta óbeinum kostnaði niður á afurðir 

annars vegar eftir hefðbundinni aðferð og hins vegar eftir ABC-aðferð og skoða 

hvernig kostnaðurinn breytist eftir því hvaða aðferð er beitt hverju sinni. Markmiðið 

með því er að sýna fram á hvort að einhverjar afurðir beri of mikinn eða of lítinn 

óbeinan kostnað. Niðurstöður sýna að óbeini kostnaðurinn ýmist eykst eða lækkar hjá 

afurðunum eftir því hvaða aðferð er beitt og hvaða kostnaðarvakar eru notaðir. Með 

ABC-aðferðinni er kostnaðinum skipt réttar niður á einstakar afurðir og gefur hún því 

betri yfirsýn yfir reksturinn og auðveldar stjórnendum fyrirtækisins að taka ákvarðanir 

um þær afurðir sem fjallað er um. 
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Inngangur 

Umfjöllun hefst á kostnaðarbókhaldi þar sem fjallað verður almennt um 

kostnaðarbókhald og kosti þess að halda kostnaðarbókhald í fyrirtækjum. Stjórnendur 

fyrirtækja þurfa að taka margar mikilvægar ákvarðanir í tengslum við reksturinn og 

góðar upplýsingar um kostnað fyrirtækisins eru því nauðsynlegar til að hægt sé að 

byggja ákvarðanir á áreiðanlegum upplýsingum. Kostnaðarbókhald er verklag sem 

sýnir hvar í fyrirtækinu kostnaður myndast og skiptist niður á bæði deildir og afurðir. 

Stundum geta afurðir vera látnar bera of mikinn kostnað sem tilheyrir þeim ekki en 

aðrar of lítinn kostnað. Kostnaðarbókhaldið hjálpar til við að deila kostnaðinum rétt 

niður á afurðir. Þetta getur haft mikil áhrif á hvort framleiðsla einstakra afurða borgi 

sig yfir höfuð eða fyrirtækið sé í raun að tapa á henni. Einnig verður farið yfir kostnað 

miðað við tíma, beinan og óbeinan kostnað og nokkrum kostnaðartegundum sem eru í 

kostnaðarbókhaldi verða gerð skil. Því næst verður farið í aðferð verkþáttatengds 

kostnaðar eða verkþáttabókhald eins og það er oftast kallað. Fjallað verður um 

stigskiptingu kostnaðar innan verkþáttabókhaldsins þar sem óbeinn kostnaður er 

flokkaður í mismunandi kostnaðarsöfn á grundvelli mismunandi kostnaðarvaka og 

einnig er skoðað hvernig hægt er að nota verkþáttabókhald til að bæta 

kostnaðarstýringu innan fyrirtækja. Næst er fjallað um hvenær innleiðing 

verkþáttabókhalds í fyrirtæki ætti að eiga sér stað og við hvaða aðstæður fyrirtæki 

ættu helst að notfæra sér verkþáttabókhald. Rýnt verður bæði í kosti og galla 

verkþáttabókhaldsins en eins og flestar aðferðir þá hentar það misjafnlega eftir 

aðstæðum hjá hverju fyrirtæki fyrir sig. Verkþáttabókhaldið getur hentað bæði stórum 

sem smáum fyrirtækjum ef þau hafa mikið vöruúrval og flókna framleiðslu. Séu 

fyrirtæki hins vegar með einfalda framleiðslu og einfalt vöruúrval hentar hefbundna 

aðferðin þeim betur. Að lokum verður fjallað um IGS (Icelandair Ground Services) og 

þá sérstaklega IGS-flugeldhús þar sem starfsemi samlokugerðarinnar Nordic Deli er til 

húsa. Einnig verða tekin dæmi úr samlokugerðinni þar sem annars vegar tvær 

samlokutegundir og hins vegar tvær langlokutegundir verða bornar saman eftir bæði 

hefðbundinni aðferð og aðferð verkþáttatengds kostnaðar. Rýnt verður í hvernig 

óbeini kostnaðurinn skiptist niður á tegundirnar og ýmist eykst eða dregst saman eftir 

því hvaða aðferð er beitt hverju sinni. 
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1. Kostnaðarbókhald 

1.1 Almennt um kostnaðarbókhald 

Stjórnendur fyrirtækja þurfa að taka margar ákvarðanir er snúa að rekstri þeirra. Þegar 

kemur að því að taka mikilvægar ákvarðanir tengdar framleiðslu og sölu á vörum 

skiptir miklu máli að þekkja vel allan þann kostnað sem myndast við framleiðsluna. 

Því betri upplýsingar sem liggja fyrir, því líklegra er að mun skynsamlegri ákvarðanir 

verða teknar. Þess vegna er skipuleg og markviss upplýsingaöflun nauðsynleg í hverju 

fyrirtæki. Sú vitneskja um reksturinn sem bókhaldið lætur uppi auðveldar 

ákvarðanatöku um t.d. fjárfestingar í framleiðslutækjum, hagkvæmustu birgðastöðu á 

hverjum tíma, verðlagningu og val á afurðum. Algengast er að fyrirtæki reyni að halda 

kostnaði við framleiðslu í lágmarki og selja á sem bestu verði. Þannig er fyrirtæki 

líklegast til að hagnast, vaxa og dafna og skila eigendum sínum arði. 

Fyrirtæki í fullkominni samkeppni ráða yfirleitt ekki söluverði vara sinna. Hins 

vegar geta þau haft ýmislegt að segja um framleiðslukostnað og algert lykilatriði þess 

að rekstur gangi vel er að kostnaður sé lægri en söluverð. Góð þekking á helstu 

tegundum kostnaðar fyrirtækisins og því hvernig hann hegðar sér getur því oft haft 

úrslitaáhrif um það hvernig til tekst í rekstri fyrirtækja. (Tölvufræðslan, Bókhald sem 

stjórntæki) 

1.2 Helstu markmið kostnaðarbókhalds  

Helstu markmið með færslu kostnaðarbókhalds eru t.d. að reikna út kostnað við 

framleiðslu / sölu einstakra vara eða kostnað við þjónustu, að hafa eftirlit með þróun 

kostnaðar og vera grunnur að ákvörðunartöku.  

Í mörgum fyrirtækjum er fjárhagsbókhaldið einungis gert upp einu sinni á ári 

og þá í árslok. Þetta er alls ekki fullnægjandi þegar kemur að því að afla upplýsinga 

um það hvort vara, sem framleidd hefur verið og seld, hafi skilað þeim kostnaði sem 

til hennar var varið. Þess vegna getur verið nauðsynlegt að reikna út afkomu hverrar 

vörutegundar eða þjónustu oft á ári. Þannig hafa stjórnendur fyrirtækisins alltaf nýjar 

og nákvæmar upplýsingar um kostnaðarþróun þeirra afurða sem fyrirtækið framleiðir. 

Kostnaðarbókhald er verklag sem hægt er nota til að fylgjast með því hvar í 

fyrirtækinu kostnaðurinn myndast, hvernig kostnaðurinn skiptist á milli deilda og 

afurða og hvenær hann skilar sér til baka sem tekjur. 
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Helstu markmið kostnaðarbókhalds eru: skammtímaafkomureikningar, 

afurðaútreikningar, kostnaðareftirlit og upplýsingaöflun fyrir ýmsar ákvarðanir. 

(Tölvufræðslan, Bókhald sem stjórntæki) 

1.2.1 Skammtímaafkomureikningur 

Algengast er að fjárhagsbókhald fyrirtækja sé gert upp einu sinni á ári og þá yfirleitt í 

árslok. Þetta er alls ekki fullnægjandi þegar kanna þarf hvort vara sem framleidd hefur 

verið og seld hafi skilað þeim kostnaði sem til framleiðslu hennar var varið. Þess 

vegna er nauðsynlegt að reikna út afkomu hverrar afurðar oft á ári. Með því móti hafa 

stjórnendur fyrirtækisins alltaf á hraðbergi nýjustu upplýsingar um kostnaðarþróun 

þeirra afurða sem verið er að framleiða. 

1.2.2 Afurðaútreikningar 

Með afurðaútreikningum er kostnaðinum skipt réttar á milli þeirra afurða sem 

fyrirtæki framleiðir. Þetta er fyrst og fremst gert til þess að varpa ljósi á hversu mikið 

af kostnaðinum verður til vegna framleiðslu einstakra afurða. Þannig fást mjög 

mikilvægar upplýsingar sem eru nauðsynleg forsenda margra annarra mikilvægra 

þátta í rekstri fyrirtækja, svo sem: verðákvarðana, arðsemismats afurða, 

kostnaðareftirlits, birgðamats og útreikninga á afkomu. 

1.2.3 Kostnaðareftirlit 

Kostnaðareftirlit er skipuleg aðferð til að fylgjast með því hvar í fyrirtækinu 

kostnaðurinn myndast, hvernig kostnaður skiptist milli deilda og afurða og hvenær 

hann skilar sér til baka sem tekjur. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að hafa nákvæmt 

kostnaðareftirlit sem getur sagt til um hvort kostnaðurinn sé í takt við sett markmið 

fyrirtækisins. 

1.2.4 Upplýsingaöflun 

Stjórnendur fyrirtækja þurfa ávallt að taka mikilvægar ákvarðanir er snúa að rekstri 

fyrirtækjanna og því er upplýsingaöflun um reksturinn gríðarlega mikilvæg. Því betri 

upplýsingar sem liggja fyrir þeim mun skynsamlegri ákvarðanir eru teknar. Þannig má 

segja að skipuleg og markviss upplýsingaöflun sé forsenda vel rekins fyrirtækis. 

Kostnaðarbókhald er mikilvægur liður í slíkri upplýsingaöflun. Sú vitneskja um 

reksturinn sem það lætur uppi auðveldar stjórnendum fyrirtækja að taka ákvarðanir 
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um t.d. fjárfestingar í framleiðslufyrirtækjum, hagkvæmustu birgðastöðu á hverjum 

tíma, verðlagningu og val á afurðum. (Ársæll Guðmundsson, 1991, bls. 156-158) 

1.3 Kostnaður miðað við tíma  

Þegar kemur að ákvörðunum stjórnenda fyrirtækja má skipta þeim niður eftir því til 

hversu langs tíma þær ná. Þannig er ekki hægt að breyta sumum hlutum til skamms 

tíma á meðan hægt er að breyta öðrum með tiltölulega skömmum tíma. Til skamms 

tíma er t.d. ekki hægt að breyta framleiðslukunnáttu og þekkingu vinnuafls, húsakosti, 

langtíma viðskiptasamningum og fleiri slíkum atriðum. Þetta takmarkar ákvarðanir 

stjórnenda til skamms tíma en vissulega er hægt að breyta þessum hlutum þegar litið 

er til langs tíma. Hins vegar er hægt að breyta notkun hráefnis, fjölda unninna 

vinnustunda, vinnslutíma þeirra véla og tækja sem fyrir eru o.s.frv.  

Þegar til skamms tíma er litið er fyrirtæki bundið við ákveðna framleiðslugetu. 

Ef stjórnendur fyrirtækisins ákveða að þeir vilji auka framleiðsluna þá þarf fleiri vélar, 

fleiri starfsmenn sem tekur tíma að þjálfa upp og svo hugsanlega nýjan húsakost. 

Til lengri tíma litið er unnt að breyta öllum aðstæðum fyrirtækisins bæði vegna 

aukinna umsvifa eða hugsanlega að draga saman seglin. Ef fyrirsjáanleg er aukin 

eftirspurn getur fyrirtæki gert ráðstafanir og mætt henni með auknum fjárfestingum. 

Að sama skapi ef fyrirsjánlegur er samdráttur þá getur fyrirtækið gert ráðstafanir og 

dregið úr umsvifum. 

Talað er um að innri aðstæður fyrirtækis séu fastar. Þannig getur fyrirtæki ekki 

mætt aukinni eftirspurn í dag eða á næstu dögum með aukinni framleiðslu vegna 

takmarkaðrar afkastagetu og það tekur langan tíma að stækka fyrirtækið og auka 

afkastagetuna. (Tölvufræðslan, Bókhald sem stjórntæki) 

1.4 Beinn og óbeinn kostnaður  

Við framleiðslu vara fellur til alls kyns kostnaður og honum er oft skipt niður í beinan 

kostnað og óbeinan kostnað. 

Allur sá kostnaður sem rekja má beint til framleiðslu ákveðinnar vöru er 

nefndur beinn kostnaður. Algengustu tegundirnar af beinum kostnaði eru hráefni og 

laun. Beinn kostnaður er ávallt notaður í ákveðnu (oft réttu) hlutfalli við fjölda 

framleiddra eininga af vörunni. Þess vegna er allur beinn kostnaður oftast breytilegur. 

Sem dæmi um beinan kostnað má nefna að bakari þarf e.t.v. að nota ¼ kg af hveiti til 

að baka eitt franskbrauð. Þá þarf hann 25 kg af hveiti til að baka 100 brauð. 
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Kostnaðurinn vegna hveitisins er þá í beinum tengslum við fjölda þeirra brauða sem 

hann bakar. 

Sá kostnaður sem ekki er unnt að rekja beint til framleiðslu ákveðinnar afurðar 

heldur margra nefnist óbeinn kostnaður. Þannig er kostnaðurinn við rekstur bakarofns 

sem bakari notar til að framleiða brauð, snúða, vínarbrauð, rúnstykki o.s.frv., óbeinn 

vegna þess að ekki er hægt með beinum hætti að rekja kostnað vegna ofnsins til einnar 

afurðar frekar en annarrar. Þess vegna verður að skipta kostnaðinum á milli allra 

þeirra afurða sem bakaðar eru í ofninum. Til þess eru ýmsar leiðir færar en því miður 

er ekki til nein ein aðferð sem tryggir það að hver afurð beri örugglega og 

nákvæmlega þann hluta af óbeina kostnaðinum sem henni ber. Allar aðferðir við slíka 

kostnaðarskiptingu eru því nálgunaraðferðir sem byggjast á venjulegum 

hlutfallareikningi. (Ársæll Guðmundsson, 1991, bls. 159-160) 

1.5 Skipting óbeins kostnaðar 

Áður en óbeinum kostnaði er skipt upp þarf að byrja á því að velja kostnaðarbera, sem 

oftast eru framleiðsluvörur fyrirtækisins. Því næst þarf að skilgreina hver beinn 

kostnaður við framleiðsluna er, þ.e.a.s hráefni og laun. Næst þarf að velja 

kostnaðarvaka til að nota sem grundvöll fyrir útskiptingu óbeina kostnaðarins. 

Mikilvægt er að vanda valið á kostnaðarvökum til að fá sem skýrasta mynd af óbeina 

kostnaðinum. Kostnaðarvakar geta t.d. verið beinar vinnustundir og vélatímar. Næsta 

skref er að skilgreina allan þann óbeina kostnað sem tengist framleiðslunni í 

kostnaðarsafn. Til að hægt sé að rekja allan óbeinan kostnað þarf að reikna út 

kostnaðarstuðul á einingu fyrir hvern kostnaðarbera. Það er gert með því að deila í 

heildar óbeinan kostnað kostnaðarsafns með heildarnotkun skiptigrunns. Þá er hægt að 

reikna út óbeinan kostnað sem fylgir hverri afurð og einnig heildarkostnað hverrar 

afurðar með því að leggja saman óbeinan kostnað og beinan kostnað við hverja afurð. 

Þessi aðferð gefur mun betri sýn á skiptingu óbeina kostnaðarins. Hægt er að sjá 

nákvæmlega hver óbeinn kostnaður hverrar afurðar fyrir sig er. Beinan kostnað er 

auðvelt að reikna út því hægt er að rekja hann nákvæmlega til þeirra þátta 

framleiðslunnar sem stofna til hans. Óbeina kostnaðinn getur hins vegar verið erfiðara 

að rekja og sérstaklega eftir því sem framleiðsla fyrirtækja verður flóknari. Því er 

nauðsynlegt að koma upp einhverri aðferð til þess að geta rakið óbeina kostnaðinn 
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nákvæmlega til þeirra afurða sem stofna til hans. (Horngren, Datar og Foster, 2005, 

bls. 141-142) 
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2. Kostnaðartegundir í kostnaðarbókhaldi  

Skipting kostnaðar í fastan og breytilegan og beinan og óbeinan er fyrsta skrefið í 

kostnaðarbókhaldinu. Hins vegar er nauðsynlegt að gera grein fyrir hverjar helstu 

kostnaðartegundirnar eru og hvernig þær eru meðhöndlaðar í bókhaldinu.  

2.1 Efniskostnaður  

Áður en framleiðsla getur hafist þarf að útvega hráefni. Hvort sem fyrirtækið hefur 

birgðir af hráefnum eða ekki verður alltaf til einhver kostnaður vegna öflunar, 

notkunar og meðhöndlunar á hráefnum. Allur kostnaður, sem rekja má til innkaupa, 

birgðahalds, notkunar og meðhöndlunar á hráefnum, nefnist efniskostnaður.  

2.2 Vinnslukostnaður  

Þegar unnið er úr hráefnunum í framleiðsluferli fyrirtækisins myndast margháttaður 

annar kostnaður, svo sem vinnulaun, orka, húsaleiga, afskriftir, vextir og margt fleira. 

Summa þessara kostnaðarliða nefnist einu nafni vinnslukostnaður.  

2.3 Framleiðslukostnaður  

Þegar efniskostnaður og vinnslukostnaður eru lagðir saman fæst framleiðslukostnaður. 

2.4 Sölu- og stjórnunarkostnaður  

Til viðbótar þeim kostnaðarliðum, sem nefndir hafa verið og tengjast framleiðslunni, 

verður til kostnaður vegna sölu á vörum fyrirtækisins og stjórnunar. Þessi kostnaður 

nefnist sölu- og stjórnunarkostnaður.  

2.5 Sjálfskostnaður  

Þegar sölu- og stjórnunarkostnaði er bætt við framleiðslukostnað fæst sjálfskostnaður 

vörunnar. Þessu sambandi má lýsa þannig:  

Hráefniskostnaður + Vinnslukostnaður = Framleiðslukostnaður 

Framleiðslukostnaður + Sölu- og stjórnunarkostnaður = Sjálfskostnaður 

(Tölvufræðslan, Bókhald sem stjórntæki) 
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2.6 Ofbyrði og vanbyrði kostnaðar 

Algengt er að fyrirtæki styðjist við meðaltalsaðferðina til að dreifa kostnaði jafnt á 

mismunandi vörutegundir. Þetta getur leitt til þess að raunverulegur 

framleiðslukostnaður einstakra afurða er bæði ónákvæmur og misvísandi. Þegar 

fyrirtæki metur kostnað afurðar ranglega er talað um ofbyrði eða vanbyrði kostnaðar. 

Ofbyrði – framleiðsla tiltekinnar afurðar er ekki frek á aðföng, en hver eining 

þessarar afurðar er látin bera hærri kostnað en henni ber með réttu. Framleiðsla á 

afurðinni virðist því óhagkvæmari en hún er í rauninni og getur leitt til of hárrar 

verðlagningar eða til þess að framleiðslu hennar er hætt. 

Vanbyrði – til framleiðslu annarrar afurðar fer mikið magn aðfanga, en hverri 

einingu hennar er hlíft við að bera þann kostnað sem henni ber. Verðið er því of lágt 

og framleiðslu haldið áfram þótt afurðin skili litlu eða engu. (Horngren, Datar og 

Foster, 2005, 5.kafli) 

2.7 Betra kostnaðarkerfi 

Í kostnaðarbókhaldi er hægt að nota aðrar og betri aðferðir heldur en meðaltalsaðferð 

sem skila mun nákvæmari upplýsingum og þar af leiðandi betra kostnaðarbókhaldi. 

Aðferðirnar ganga út á það að staðsetja allan óbeinan kostnað sem fellur til og rekja 

hann nákvæmlega til þeirra afurða sem stofna til hans. Mun nákvæmari og 

áreiðanlegri kostnaðarupplýsingar verða að liggja fyrir hjá fyrirtækjum sem ákveða að 

taka upp nákvæmara kostnaðarkerfi. Þannig eyða þau allri óvissu um óbeinan kostnað 

og þau sjá nákvæmlega allan þann kostnað sem hver afurð ber. Verkþáttabókhald er 

gott dæmi um nákæmara kostnaðarkerfi en nánar verður fjallað um það hér síðar.  

Nokkrar ástæður eru fyrir því að mörg fyrirtæki hafa innleitt nákvæmara 

kostnaðarkerfi en þær eru: 

1. Aukin fjölbreytni í framleiðslu fyrirtækja þarfnast nákvæmara kostnaðarkerfis. 

Þegar framleiðsla er einföld og fáar vörutegundir framleiddar þá er 

kostnaðurinn tiltölulega einfaldur. En þegar að fjölbreytnin eykst þá dreifist 

notkun aðfanga, framleiðsluferli er mismunandi og flækjustig hærra og því er 

nauðsynlegt að hafa nákvæmara kostnaðarkerfi til að halda betur utan um 

dreifingu kostnaðarins. 
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2. Aukning óbeins kostnaðar. Miklar tækniframfarir hafa orðið á síðustu árum 

sem hefur leitt til lækkunar á beinum kostnaði og þá sérstaklega á beinum 

launakostnaði þar sem vélar vinna nú mikla vinnu í stað manna. 

3. Framfarir í upplýsingatækni. Kostnaðarkerfi þarfnast meiri upplýsingaöflunar 

og greiningar á upplýsingum til að gera það nákvæmara. Með framförum í 

upplýsingatækni og lækkun kostnaðar við upplýsingaöflun og greiningu hefur 

það orðið hagkvæmara að innleiða endurbætt kostnaðarkerfi í fyrirtæki. Það er 

nú hagkvæmara að búa til kerfi sem innihalda mörg kostnaðarsöfn til að skipta 

upp óbeinum kostnaði. 

4. Aukin samkeppni á markaðnum. Þar sem aukin samkeppni hefur orðið á 

markaðinum vilja stjórnendur fyrirtækja hafa nákvæmari upplýsingar um 

kostnað fyrirtækjanna á taktinum til að geta tekið mikilvægar ákvarðanir um 

reksturinn. Ákvarðanir eins og um verðlagningu vara og hvaða vörur skuli 

selja. Mjög mikilvægt getur verið fyrir fyrirtæki að verðleggja vörurnar rétt og 

einnig skiptir vöruframboð miklu máli því að samkeppnisaðilar geta verið 

mjög fljótir að færa sér mistök annara fyrirtækja í nyt. (Horngren, Datar og 

Foster, 2005, bls.143-144) 
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3. Aðferð verkþáttatengds kostnaðar (verkþáttabókhald) 

Aðferð verkþáttatengds kostnaðar eða verkþáttabókhalds eins og það er oft kallað, 

deilir óbeinum framleiðslukostnaði á afurðir mun nákvæmar en venjulega aðferðin og 

er því talin gefa betri mynd af tilurð kostnaðarins, því það notar mismunandi 

kostnaðarvaka á mismunandi stigum. Verkþáttabókhald byrjar á því að deila 

kostnaðinum á viðeigandi starfsemi eða verkþætti sem er raunveruleg ástæða fyrir því 

að kostnaður skapast. Því næst deilir verkþáttabókhaldið kostnaðinum á viðeigandi 

afurðir starfseminnar eftir því hversu mikil vinna eða umsvif liggja til grundvallar. 

Verkþáttabókhald skilar þó aldrei betri árangri en til tekst með valið á 

kostnaðarvökum og tengslum þeirra við kostnaðinn. Illa valdir kostnaðarvakar leiða til 

rangrar útskiptingar á óbeinum kostnaði, jafnvel þótt notað sé verkþáttabókhald. 

Notkun verkþáttabókhalds hefur aukist mikið síðustu áratugi vegna þess að: 

 óbeinn framleiðslukostnaður hefur farið verulega vaxandi 

 óbeinn framleiðslukostnaður er ekki lengur í samhengi við vélatíma eða bein 

laun 

 fjölbreytni framleiðsluvara og eftirspurn viðskiptavina eftir fjölbreyttari vörum 

hefur aukist 

(Averkamp, 2003) 

3.1 Stigskipting kostnaðar (e. cost hierarchy) 

Stigskipting kostnaðar flokkar óbeinan kostnað í mismunandi kostnaðarsöfn á 

grundvelli mismunandi kostnaðarvaka eða skiptigrunns kostnaðar. Það er gert með því 

að finna út orsakasamhengi, þ.e. raunverulega notkun afurðanna á umsvifunum. 

Verkþáttabókhald styðst almennt við fjögur þrep í stigskiptingu kostnaðar til að greina 

skiptingu kostnaðar eftir kostnaðarvökum: stykkjakostnaður, skammtakostnaður, 

stuðningskostnaður og aðstöðukostnaður. 

Stykkjakostnaður er sá kostnaður sem verður til við hvert framleitt stykki eða 

þjónustu. Dæmi um stykkjakostnað getur verið rafmagnskostnaður, afskriftir véla og 

viðhald. 
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Skammtakostnaður er sá kostnaður sem tengist flokkum eininga vara eða 

þjónustu en ekki einstakri afurð eða þjónustu eins og í stykkjakostnaði. Dæmi um 

skammtakostnað er uppsetningarkostnaður og innkaupakostnaður. 

Stuðningskostnaður er til að styðja við einstakar vörur eða þjónustu óháð 

fjölda eininga eða skammta sem framleiddir eru. Hönnunarkostnaður, 

viðgerðarkostnaður og auglýsingakostnaður nýrra vara eru dæmi um 

stuðningskostnað. 

Aðstöðukostnaður er sá kostnaður sem ekki er hægt að rekja til einstakra vara 

eða þjónustu en styður fyrirtækið í heild sinni. Dæmi um aðstöðukostnað eru leiga og 

öryggisgæsla byggingar fyrirtækisins. (Horngren, Datar og Foster, 2005, bls. 147-148) 

3.2 Notkun verkþáttatengds kostnaðar við að bæta kostnaðarstýringu 

Stjórnendur fyrirtækja geta nýtt sér verkþáttabókhaldið til að auka ánægju 

viðskiptavina og arðsemi. Verkþáttabókhald hjálpar fyrirtækjum einnig við að taka 

upplýstari ákvarðanir í verðlagningu og um vöruúrval, sem og í ákvörðunum um 

kostnaðarstýringu með bættri vöruhönnun og aukinni framleiðni. Sem dæmi þá getur 

fyrirtæki á samkeppnismarkaði verið með hærra verð á vöru sinni en 

samkeppnisaðilinn sem er auðvitað ekki vænlegt. Því er nauðsynlegt fyrir fyrirtækið 

að vita hver raunverulegur kostnaður við framleiðslu viðkomandi vöru er til að athuga 

hvort svigrúm sé til þess að lækka verð vörunnar án þess að vera að tapa á að 

framleiða vöruna. (Horngren, Datar og Foster, 2005, bls. 152-154) 

3.3 Innleiðing verkþáttabókhalds 

Stjórnendur fyrirtækja verða að meta áætlaðan kostnað við að innleiða ákveðið 

kostnaðarkerfi á móti áætluðum ábata sem mun skila sér í betri ákvarðanatöku með 

hjálp kerfisins. Merki sem benda til þess að ávinningur sé af noktun verkþáttabókhalds 

eru: 

 Miklum óbeinum kostnaði er dreift á aðeins eitt eða tvö kostnaðarsöfn. 

 Allur eða mest allur óbeinn kostnaður er einingakostnaður. 

 Afurðirnar eru misfrekar á aðföng. 

 Vörur sem fyrirtækið framleiðir og selur í miklum mæli skila litlum hagnaði en 

vörur sem fyrirtækið framleiðir og selur í litlum mæli skila miklum hagnaði. 
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 Stjórnendur ósammála reikningshaldsfólkinu um framleiðslu- og 

markaðskostnaðinn. 

Þegar stjórnendur fyrirtækis ákveða að innleiða verkþáttabókhald verða þeir að 

taka mikilvægar ákvarðanir um hversu nákvæmt það á að vera. Hvort nota eigi marga 

verkþætti, kostnaðarvaka og kostnaðarsöfn, eða hvort aðeins fáir munu duga. 

(Horngren, Datar og Foster, 2005, 5.kafli) 

3.4 Kostir verkþáttabókhalds 

Kostir verkþáttabókhaldsins eru betri upplýsingar um raunverulegan 

framleiðslukostnað einstakra afurða. Þessar upplýsingar hjálpa stjórnendum fyrirtækja 

að taka mikilvægar ákvarðanir um framleiðsluna. Einnig nýtist verkþáttabókhald 

fyrirtækjum hvort sem þau eru stór í sniðum eða smá, og reksturinn flókinn eða 

einfaldur. Þetta skilar sér í betra kostnaðarbókhaldi, öruggari og upplýstari 

stjórnunarákvörðunum, og gerir stjórnendum fyrirtækja kleift að áætla kostnað 

einstakra vara og þjónustu fyrirfram. 

3.5 Ókostir verkþáttabókhalds 

Verkþáttabókhald getur stundum verið flókið í útfærslu og það getur reynst 

fyrirtækjum erfitt að innleiða aðferðina. Aðalástæða þess er að til staðar verður að 

vera skilvirkt upplýsingakerfi ef dæmið á að ganga upp. Kostnaðarútreikningar hjá 

fyrirtækjum með fjölbreytta framleiðslu og mikið vöruúrval eru líklegir til að gefa 

ranga mynd af raunverulegum kostnaði vara ef venjulega aðferðin er notuð. Óbeini 

kostnaðurinn deilist mjög líklega rangt niður á vörutegundir vegna mismikillar 

framleiðslu hverrar vörutegundar og vörur og þjónusta sem seljast í miklum mæli eru 

mjög líklegar til að greiða niður kostnað sem skapast af vörum og þjónustu sem seljast 

síður. Hefðbundna aðferðin hentar því mun betur fyrir fyrirtæki með einfalda 

framleiðslu og einfalt vöruúrval. (Vignir Rafn Gíslason, 1999) 
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4. IGS 

IGS var stofnað sem dótturfélag Icelandair Group árið 2001 en flugvallarþjónusta á 

Íslandi hefur verið hluti af starfsemi Icelandair frá stofnun þess. IGS annast 

flugvallarþjónustu við flugfélög og farþega á Keflavíkurflugvelli, rekur fyrsta flokks 

flugeldhús og tollvörugeymslur, fraktmiðstöð og nýja og glæsilega veitingastaði í 

Leifsstöð. Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf eða Icelandair Ground Services 

(IGS) er alþjóðlegt flugþjónustufyrirtæki. Stefna IGS er að bjóða heildstæða, arðsama 

flugþjónustu á Keflavíkurflugvelli sem nær til allra þátta og þarfa flugrekenda og 

viðskiptavina þeirra. 

Flugeldhús flugþjónustunnar á Keflavíkurflugvelli hefur séð um að framleiða 

máltíðir fyrir flugvélar Icelandair í millilandaflugi og samlokur fyrir innanlandsflugið. 

Flugeldhúsið sér einnig um mötuneyti fyrir fyrirtæki á flugvallarsvæðinu og þá er 

flugeldhúsið í veisluþjónustu og býður upp á snittur og brauðtertur. Höfuðáherslan er 

þó fyrst og fremst á þjónustu við flugið og auk Icelandair er flugeldhúsið með 

samninga við SAS, Miami Air, Ryan International og þjónustar einkavélar sem 

millilenda hér á landi. Í byrjun árs 2009 ákvað Icelandair að hætta að framreiða mat 

um borð í vélum sínum og fara að selja samlokur í staðinn. Matur á Saga Class 

farrými hélst þó óbreyttur að nokkru leyti. Þetta hafði í för með sér minnkandi 

framleiðslu í flugeldhúsinu. Flugeldhúsið sá um að framleiða samlokurnar í vélar 

Icelandair en forstöðumaður flugeldhússins ákvað að færa út kvíarnar og nýta 

framleiðslugetu eldhússins og hóf að framleiða samlokur og fleira fyrir 

innanlandsmarkað. Vörumerkið Nordic Deli var þá stofnað og hóf að framleiða 

samlokur, langlokur, vefjur, pastabakka, hamborgara, pólarbrauð o.fl. Í stað þess að 

framleiða sömu vöru og aðrir á sama markaði leggur Nordic Deli upp með að 

framleiða þyngri vöru, þ.e.a.s. að það sé meira inni í samlokunni og að hún sé 

veglegri. Nordic Deli vörurnar eru nú til sölu í verslunum og söluturnum víða um land 

sem og á veitingastöðum IGS í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og um borð í flugvélum 

Icelandair. (IGS, 2010; Hilmar Bragi Bárðarson, 2010) 

Nordic Deli selur mikið af vörum sínum til dreifingaraðilans Maxi sem 

staðsettur er á höfuðborgarsvæðinu, en Maxi sérhæfir sig í að dreifa vörum fyrirtækja. 

Bifreið á vegum flugeldhúss IGS fer sex sinnum í viku með vörupantanir á 

Reykjavíkurflugvöll og notfærir sér ferðina með því að taka vörur Nordic Deli til 

Maxi með í þá ferð. Maxi sér svo um að dreifa vörum Nordic Deli í verslanir og 
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söluturna á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Með þessu sparar Nordic Deli sér 

umtalsverðan sendingarkostnað sem annars myndi skapast ef fyrirtækið sæi alfarið um 

að koma vörum sínum í verslanir sjálft, en á móti kemur að söluverð varanna lækkar 

lítillega. Starfsmenn hjá IGS Veitingum sjá svo um að koma vörum Nordic Deli til 

veitingastaða IGS í flugstöð Leifs Eiríkssonar og einnig í flugvélar Icelandair. En hins 

vegar sendir Nordic Deli einnig vörur með flugi út á land þrisvar í viku, nánar tiltekið 

til Ísafjarðar, Akureyrar, Egilsstaða og Hafnar í Hornafirði. Þetta hefur í för með sér 

talsverðan sendingarkostnað og útreikningar sýna að rúmar 26 kr. bætast að meðaltali 

við kostnað hverrar framleiddar einingar sem send er með flugi út á land. Þetta er 

talsverð upphæð og er hagnaður á selda einingu sem send er með flugi út á land því 

talsvert minni en á öðrum þeim stöðum sem samlokum Nordic Deli er dreift á. En á 

meðan kostnaður við framleiðslu hverrar einingar er lægri en söluverð þá er vissulega 

grundvöllur fyrir því að halda áfram að senda vörur fyrirtækisins með flugi út á land. 

Stjórnendur fyrirtækisins verða samt sem áður að spyrja sjálfa sig hvort að ábatinn sé 

ásættanlegur og með nákvæmum upplýsingum um kostnað hverrar framleiddrar 

afurðar er mun auðveldara fyrir þá að taka ákvarðanir um slíka hluti í framtíðinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

5. Dæmi frá Nordic Deli 

Hér verða skoðuð tvö dæmi um vörur sem sendar eru með flugi út á land. Annars 

vegar eru tvær samlokutegundir bornar saman og hins vegar tvær langlokutegundir. Í 

báðum dæmunum er miðað við framleiðslu á 1000 einingum af hvorri tegund fyrir sig. 

Fyrst er tekið dæmi með tveimur samlokutegundum, samloku með roastbeef og 

samloku með hangikjötssalati. 

Tafla 5.1 Hefbundna aðferðin - Óbeina kostnaðinum skipt á grundvelli framleiddra 

eininga. (Upplýsingar frá IGS) 

Viðhald 590   Samloka m/roastbeef - ein.kostnaður 

Flutningur 52.920 

 

Bein hráefni 116,88 

Óbeinn kostnaður alls 53.510 

 

Bein laun 13,75 

  

  

Óbeinn kostnaður 26,76 

Fjöldi framleiddra eininga: 

  
Kostnaður pr.einingu 157,39 

Samloka m/ roastbeef 1.000 

  

  

Samloka m/ hangikjötssalati 1.000 

 

Samloka m/hangikj. - ein.kostnaður 

Samtals einingar 2.000 

 

Bein hráefni 115,07 

  

  

Bein laun 8,87 

Óbeinn kostnaður alls 53.510 

 

Óbeinn kostnaður 26,76 

Framleiddar einingar 2.000 

 
Kostnaður pr.einingu 150,70 

Óbeinn kostnaður pr.einingu 26,76       

 

Tafla 5.2 Hefðbundna aðferðin - Óbeina kostnaðinum skipt á grundvelli beinna 

vinnustunda. (Upplýsingar frá IGS) 

Viðhald 590   Samloka m/roastbeef - ein.kostnaður 

Flutningur 52.920 

 

Bein hráefni 116,88 

Óbeinn kostnaður alls 53.510 

 

Bein laun 13,75 

  

  

Óbeinn kostnaður 32,53 

Fjöldi vinnustunda: 

  
Kostnaður pr.einingu 163,16 

Samloka m/ roastbeef 1.550 

 

    

Samloka m/ hangikjötssalati 1.000 

 

Samloka m/hangikj. - ein.kostnaður 

Samtals vinnustundir 2.550 

 

Bein hráefni 115,07 

  

  

Bein laun 8,87 

Óbeinn kostnaður alls 53.510 

 

Óbeinn kostnaður 20,98 

Samtals vinnustundir 2.550 

 
Kostnaður pr.einingu 144,92 

Ób.kostn.pr.vinnustund 20,98       
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Í töflu 5.2 má sjá að óbeinn kostnaður hækkar hjá samloku með roastbeef þegar 

honum er skipt á grundvelli beinna vinnustunda en lækkar hjá samloku með 

hangikjötssalati. Ástæðan fyrir því er að tímafrekara er að framleiða 1000 einingar af 

samlokum með roastbeef heldur en 1000 einingar af samlokum með hangikjötssalati. 

Nú skal litið á einingarkostnaðinn samkvæmt aðferð verkþáttabókhalds. Valdir eru 

tveir kostnaðarvakar, vélatímar og fjöldi sendinga. Viðhaldskostnaði er svo skipt út á 

grundvelli vélatíma og flutningskostnaði á grundvelli sendinga. 

Tafla 5.3 Verkþáttabókhald - Óbeinum kostnaði skipt út frá tveimur kostnaðarvökum, 

vélatímum og fjölda sendinga. (Upplýsingar frá IGS) 

Viðhaldskostnaði skipt út á grundvelli vélatíma   

 

  

Samloka m/ roastbeef: 1,3 vélatímar/einingu x 1000 ein. 1.300 

Samloka m/ hangikjötssalati: 1 vélatími/ein. x 1000 ein. 1.000 

Vélatímar samtals 2.300 

    

Viðhaldskostnaður samtals 590 

Vélatímar samtals 2.300 

Viðhaldskostnaður pr. vélatíma 0,26 

    

Viðhald pr. einingu af samloku m/ roastbeef 0,33 

Viðhald pr. einingu af samloku m/ hangikjötssalati 0,26 

    

Flutningskostnaði skipt út á grundvelli sendinga   

 

  

Sendingar af samlokum m/ Roastbeef ( 7 ein. í sendingu) 143 

Sendingar af samlokum m/ hangikjötssalatj ( 10 ein. í sendingu) 100 

Sendingar alls 243 

    

Flutningskostnaður samtals 52.920 

Sendingar alls 243 

Flutningskostnaður pr. sendingu 218 

    

Flutningskostnaður pr.einingu:   

Samloka m/ roastbeef: (218/7 ein. í sendingu) 31,11 

Samloka m/ hangikjötssalati: (218/10 ein. í sendingu) 21,78 
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Skipting óbeins kostnaðar samkvæmt verkþáttabókhaldinu. 

Samloka m/ roastbeef 

ein.kostnaður   

Samloka m/ hangikjötssalati 

ein.kostnaður 

  

     

  

Bein hráefni 

 

116,88 

 

Bein hráefni 

 

115,07 

Bein laun 

 

13,75 

 

Bein laun 

 

8,87 

Óbeinn kostnaður: 

  

Óbeinn kostnaður: 

 

  

  Viðhaldskostnaður 0,33 

 

  Viðhaldskostnaður 

 

0,26 

  Flutningskostnaður 31,11 

 

  Flutningskostnaður 

 

21,78 

Ein.kostnaður alls: 162   Ein.kostnaður alls:   146 

 

Eins og sést í töflu 5.3 að þá skiptist viðhaldskostnaður og flutningskostnaður misjafnt 

niður á samlokutegundirnar. Viðhaldskostnaðurinn er hærri við framleiðslu hverrar 

einingar af samloku með roastbeef vegna þess að framleiðslan tekur lengri tíma en 

framleiðsla hverrar einingar af samloku með hangikjötssalati. Þetta þýðir því að 

pökkunarvélin og færibandið er lengur í gangi og þar af leiðandi myndast aukinn 

viðhaldskostnaður. Muninn á flutningskostnaði á milli tegunda má aðallega skýra út 

frá einni ástæðu. Hún er sú að í hverri sendingu með flugi út á land eru færri samlokur 

með roastbeef heldur en samlokur með hangikjötssalati. Í þessu dæmi þar sem miðað 

er við framleiðslu á 1000 einingum af hvorri tegund fyrir sig sem eru svo sendar með 

flugi út á land þarf því mun fleiri flugferðir til að ná 1000 einingum í tilfelli samloku 

með roastbeef heldur en samloku með hangikjötssalati. Auðvelt væri að leysa þetta 

með því einfaldlega að senda fleiri samlokur með roastbeef í hverri sendingu en því 

stjórnar Nordic Deli ekki, heldur fyrirtækin út á landi sem kaupa samlokurnar. 

Fyrirtækin panta ákveðið magn í hvert sinn, væntanlega eftir eftirspurn í verslunum 

sínum og svo virðist vera sem samlokur með hangikjötssalati séu vinsælli en samlokur 

með roastbeef og því meira magn af þeim pantað í hverja sendingu. 
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Næst skal litið á tvær langlokutegundir, þ.e. grænmetislangloku og kalkúna & tómata 

langloku og athugað hvernig óbeini kostnaðurinn breytist eftir því hvaða aðferð er 

beitt. 

Tafla 5.4 Hefbundna aðferðin - Óbeina kostnaðinum skipt á grundvelli framleiddra 

eininga. (Upplýsingar frá IGS) 

Viðhald 350   Grænmetislangloka - ein.kostnaður 

Flutningur 52.920 

 

Bein hráefni 101,97 

Óbeinn kostnaður alls 53.270 

 

Bein laun 22,80 

  

  

Óbeinn kostnaður 26,64 

Fjöldi framleiddra eininga: 

  
Kostnaður pr.einingu 151,41 

Grænmetislangloka 1.000 

  

  

Kalkún & tómatar langloka 1.000 

  

  

Samtals einingar 2.000 

 

Kalkún & tómatar langloka - ein.kostnaður 

  

  

Bein hráefni 133,71 

Óbeinn kostnaður alls 53.270 

 

Bein laun 17,18 

Framleiddar einingar 2.000 

 

Óbeinn kostnaður 26,64 

Óbeinn kostnaður pr.einingu 26,64   Kostnaður pr.einingu 177,53 

 

Tafla 5.5 Hefðbundna aðferðin - Óbeina kostnaðinum er skipt á grundvelli beinna 

vinnustunda. (Upplýsingar frá IGS) 

Viðhald 350   Grænmetislangloka - ein.kostnaður 

Flutningur 52.920 

 

Bein hráefni 101,97 

Óbeinn kostnaður alls 53.270 

 

Bein laun 22,80 

  

  

Óbeinn kostnaður 30,41 

Fjöldi vinnustunda: 

  
Kostnaður pr.einingu 155,18 

Grænmetislangloka 1.330 

  

  

Kalkún & tómatar langloka 1.000 

  

  

Samtals vinnustundir 2.330 

 

Kalkún & tómatar langloka - ein.kostnaður 

  

  

Bein hráefni 133,71 

Óbeinn kostnaður alls 53.270 

 

Bein laun 17,18 

Samtals vinnustundir 2.330 

 

Óbeinn kostnaður 22,86 

Ób. kostnaður pr.vinnustund 22,86   Kostnaður pr.einingu 173,75 

 

Í töflu 5.5 sést að óbeini kostnaðurinn hækkar á hverja einingu af grænmetislangloku 

ef honum er skipt á grundvelli beinna vinnustunda, en lækkar á hverja einingu af 

kalkún & tómatar langloku. Þetta skýrist af því að það tekur lengri tíma að framleiða 

1000 einingar af grænmetislanglokum heldur en 1000 einingar af kalkún & tómata 

langlokum. 
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Eins og áður með samlokurnar þá verður einnig litið á einingarkostnaðinn samkvæmt 

aðferð verkþáttabókhaldsins hjá langlokunum. Notaðir eru áfram sömu tveir 

kostnaðarvakar, vélatímar og fjöldi sendinga. Viðhaldskostnaði er skipt á grundvelli 

vélatíma og flutningskostnaði skipt á grundvelli sendinga. 

Tafla 5.6 Verkþáttabókhald - Óbeinum kostnaði skipt út frá tveimur kostnaðarvökum, 

vélatímum og fjölda sendinga. (Upplýsingar frá IGS) 

 

 

 

 

 

Viðhaldskostnaði skipt út á grundvelli vélatíma   

    

Grænmetislangloka: 1,14 vélatímar/ein. x 1000 ein. 1.140 

Kalkún & tómatar langloka: 1 vélatími/ein. x 1000 ein. 1.000 

Vélatímar samtals 2.140 

    

Viðhaldskostnaður samtals 350 

Vélatímar samtals 2.140 

Viðhaldskostnaður pr. vélatíma 0,16 

    

Viðhald pr. ein af grænmetislangloku 0,19 

Viðhald pr. ein. af kalkún & tómatar langloku 0,16 

    

Flutningskostnaði skipt út á grundvelli sendinga   

    

Sendingar af grænmetislanglokum ( 4 ein. í sendingu) 250 

Sendingar af kalkún & tómata langlokum ( 5 ein. í 

sendingu) 200 

Sendingar alls 450 

    

Flutningskostnaður samtals 52.920 

Sendingar alls 450 

Flutningskostnaður pr. sendingu 117,60 

    

Flutningskostnaður pr. einingu:   

Grænmetislangloka: (117,6/4 ein. í sendingu) 29,40 

Kalkún & tómatar langloka: (117,6/5 ein. í sendingu) 23,52 
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Skipting óbeins kostnaðar samkvæmt verkþáttabókhaldinu. 

Grænmetislangloka     Kalkún & tómatar langloka 

  

     

  

Bein hráefni 

 

101,97 

 

Bein hráefni 

 

133,71 

Bein laun 

 

22,80 

 

Bein laun 

 

17,18 

Óbeinn kostnaður 

  

Óbeinn kostnaður   

  Viðhaldskostnaður 0,19 

 

  Viðhaldskostnaður 0,16 

  Flutningskostnaður 29,40 

 

  Flutningskostnaður 23,52 

Ein.kostnaður alls: 154   Ein.kostnaður alls: 175 

 

Í töflu 5.6 má sjá að viðhaldskostnaður og flutningskostnaður skiptist ójafnt niður á 

langlokutegundirnar eins og áður hjá samlokunum. Meiri viðhaldskostnaður er við 

framleiðslu grænmetislanglokna vegna þess að lengri tíma tekur að framleiða þær 

heldur en kalkún & tómata langlokur. Pökkunarvélin og færibandið er lengur í gangi 

og því fylgir aukinn viðhaldskostnaður. Mun á flutningskostnaði má skýra á sama hátt 

hjá langlokunum og áður hjá samlokunum. Miðað er við framleiðslu og sendingu á 

1000 einingum og þar sem aðeins fjórar einingar af grænmetislanglokum eru í hverri 

sendingu en fimm einingar af kalkún & tómata langlokum þá þarf fleiri sendingar til 

að koma 1000 einingum af grænmetislanglokum til skila. Þetta hefur í för með sér 

aukinn sendingarkostnað en sama á við hér með langlokurnar og með samlokurnar, að 

Nordic Deli stjórnar ekki magni hverrar tegundar í hverri sendingu heldur fyrirtækin 

sem panta vörurnar og því lítið sem Nordic Deli getur gert við því. 
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6. Niðurstöður 

Á mynd 6.1 sést hvernig óbeini kostnaðurinn breytist eftir því hvaða aðferð er beitt 

hverju sinni. Eins og sjá má þá hækkar óbeini kostnaðurinn hjá samloku með roastbeef 

og grænmetislangloku þegar honum er skipt á grundvelli beinna vinnustunda og 

einnig eftir aðferð verkþáttatengds kostnaðar (verkþáttabókhalds). En aftur á móti þá 

lækkar óbeini kostnaðurinn við samloku með hangikjötssalati og kalkún & tómata 

langloku ef honum er skipt á grundvelli beinna vinnustunda og eftir 

verkþáttabókhaldi. Því má segja að of mikill óbeinn kostnaður sé lagður á hverja 

einingu af samloku með hangikjötssalati og kalkún & tómata langloku, meiri en þeim 

ber með réttu, ef hefðbundinni aðferð er beitt þar sem óbeinum kostnaði er skipt á 

grundvelli framleiddra eininga. Að sama skapi er of lítill óbeinn kostnaður lagður á 

hverja einingu af samloku með roastbeef og grænmetislangloku og þeim þannig hlíft 

þegar óbeinum kostnaði er skipt á grundvelli framleiddra eininga. Stjórnendur 

fyrirtækisins verða því að taka þetta til greina þegar þeir fara að huga að hversu 

arðbær framleiðslan er á hverri tegund fyrir sig. Þeir þurfa að fylgjast reglulega með 

hvort framleiðslan sé að skila þeim ábata sem ætlast er til. Ef til vill þarf að hækka 

söluverð á einhverjum vörum á einhverjum tímapunkti og á móti gæti verið 

grundvöllur fyrir því að lækka söluverð á öðrum vörum. 

 

Mynd 6.1 Skipting óbeins kostnaðar eftir því hvaða aðferð er beitt 

Allar eru aðferðirnar stærðfræðilega réttar og viðurkenndar en leiða til 

mismunandi kostnaðarniðurstöðu og þar með mismunandi brúttó ágóða. Þar sem 

0 kr.
5 kr.

10 kr.
15 kr.
20 kr.
25 kr.
30 kr.
35 kr.

M.v. framleiddar einingar

M.v. beinar vinnustundir

Skv. Verkþáttabókhaldi



 

26 
 

aðeins óbeinum kostnaði er skipt út verður heildarkostnaður fyrirtækisins alltaf sá 

sami en hann er gerður upp á mismunandi hátt. Við val á aðferð og kostnaðarvökum 

ætti að byggja á reynslu og venjum innan greinarinnar en aldrei má þó missa sjónar af 

kostnaðar-ábata sjónarmiðinu því fyrirtæki hafa sjaldnast eitthvað upp úr því að 

framleiða og selja vörur sem standa ekki undir kostnaði. 

Í dæmunum hér á undan er framleiðslukostnaður nánast eingöngu reiknaður út 

frá stykkjakostnaði en hjá framleiðslufyrirtæki eins og Nordic Deli er 

skammtakostnaður eins og innkaupa- og uppsetningarkostnaður einnig talsverður hluti 

af heildarkostnaði framleiðslunnar. Birgðastjóri fyrirtækisins sér um að panta 

hráefnið, taka á móti því og koma því fyrir á lager fyrirtækisins. Því næst þarf 

starfsfólk samlokugerðarinnar að sækja hráefnið á þann stað sem það er geymt og fara 

með það að pökkunarvélinni og stilla því upp samkvæmt skipulagi. Einnig gæti hluti 

af hráefninu þurft einhverja meðhöndlun áður en að pökkunarvélinni er komið, eins og 

að skera hráefnið niður eða skola það. Óljóst er hversu mikill skammtakostnaður er 

hjá Nordic Deli og eðlilega ætti hann að teljast með í launakostnaði við framleiðslu 

afurða fyrirtækisins. Hins vegar voru þær upplýsingar ekki ljósar heldur aðeins 

launakostnaður á meðan á framleiðslunni sjálfri stóð. Í dæmunum hér á undan voru 

aðeins tvær samlokutegundir og tvær langlokutegundir teknar fyrir en Nordic Deli 

framleiðir mun fleiri tegundir. Því má ætla að skammtakostnaður sé drjúgur hluti af 

óbeinum kostnaði framleiðslunnar og honum hafa ekki verið gerð skil í þessum 

dæmum. Stjórnendur fyrirtækisins ættu því að kanna nánar og fylgjast með hver 

skammtakostnaður við framleiðsluna er og setja stefnuna á það að lágmarka hann eins 

og unnt er. 

Framleiðslukostnaður Nordic Deli er að mestum hluta hráefniskostnaður sem 

telst til beins kostnaðar. En þótt óbeinn kostnaður sé ekki stór hluti af heildarkostnaði 

framleiðslunnar þá skiptir hann vissulega máli því safnast þegar saman kemur. Í 

dæmunum hér á undan sést að óbeini kostnaðurinn breytist talsvert eftir því hvaða 

aðferð er beitt og ættu stjórnendur fyrirtækisins að skoða vel hjá hvaða vörum 

kostnaðurinn hækkar ef honum er skipt út frá beinum vinnustundum, vélatímum eða 

fjölda sendinga. Einnig gæti verið ástæða til að endurskoða framleiðslu á einhverjum 

tegundum eða verðlagningu ef arðsemismarkmið fyrirtækisins eru ekki að nást. 
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