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Samfélagsverðmæti
yrirtækin sem uppfylla ströng skilyrði um að komast á lista Creditinfo yfir
þau fyrirtæki sem teljast til fyrirmyndar eru 874 talsins í ár. Aðeins skeikar
einu fyrirtæki frá árinu 2017 en það ár voru þau 875. Frá því að listinn var
birtur fyrst árið 2010 hefur fyrirtækjunum fjölgað gríðarlega sem á hann
komast eða rétt um 400%. Líkt og fram kemur í viðtali við Brynju Baldursdóttur,
framkvæmdastjóra Creditinfo á Íslandi, (sjá s. 6) liggja margar skýringar að baki
þessari fjölgun en sennilega vegur þar þyngst sú staðreynd að hagkerfið hefur vaxið
að kröftum síðustu ár og við það fá fleiri fyrirtæki dafnað.
Skilyrðin sem sett eru fyrir því að fyrirtæki komist á listann eru ströng og ekkert
þeirra hefur uppfyllt þau án fyrirhafnar. Líkt og fram kemur í fyrrnefndu viðtali
endurspeglar listinn fyrirtæki sem sýnt hafa fram á stöðugleika, fremur en skjótfenginn hagnað. Ekkert fyrirtæki kemst á listann nema það sem skilað hefur jákvæðri rekstrarniðurstöðu þrjú ár í röð, svo dæmi sé tekið og þau þurfa að hafa búið
við jákvætt eigið fé yfir sama tíma og halda á eignum sem nema minnst 100 milljónum króna.
Vel rekin fyrirtæki eru samfélagsverðmæti í víðum skilningi. Þau skila ekki aðeins
arði til eigenda sinna um leið og þau tryggja þjónustu eða vöru sem eftirspurn er eftir. Þessi sömu fyrirtæki eru einnig burðarásar vinnumarkaðarins sem aftur er forsendan að baki því að hægt sé að tryggja grunnþjónustu á borð við menntun á öllum
skólastigum og heilbrigðisþjónustu. Það segir sína sögu að fyrirtækin sem fylla
listann yfir Framúrskarandi fyrirtæki skapa um 60 þúsund störf í landinu. Það munar um minna.
Þetta er í þriðja sinn sem Morgunblaðið stendur að útgáfu sérrits um fyrirtækin
framúrskarandi og byggist hún á samstarfi við Creditinfo. Sem fyrr kennir ýmissa
grasa í blaðinu. Auk áhugaverðra upplýsinga sem teknar hafa verið upp úr listanum
og gerðar eru aðgengilegar með myndrænum hætti, birtast hér viðtöl við stjórnendur nokkurra þeirra fyrirtækja sem fylla listann að þessu sinni. Öll hafa þau
áhugaverða sögu að segja. Af þessum sögum má draga lærdóm og þær gefa dýpri
sýn en talnaefnið sem slíkt getur gert um það hvað til þarf til þess að fyrirtæki geti
talist framúrskarandi. Pétur Geirsson, eigandi Hótel Borgarness, kemst þó líklegast
réttilega að orði, og fyrir allan hópinn, þegar hann segist einfaldlega hafa lengt í sólarhringnum þegar reksturinn hefur tekið á.
Auk þessarar útgáfu hefur Morgunblaðið opnað nýjan og
endurbættan vef sem hefur að geyma upplýsingar um fyrirtækin
sem komast á lista Creditinfo. Þar eru viðtölin við forsvarsmenn
fyrirtækjanna einnig aðgengileg, auk ýmiss konar ítarefnis sem varpar skýrara ljósi á fyrirtækin sem í hlut
eiga. Það er ástæða til að gera framúrskarandi fyrirtækjum hátt undir höfði og umfjöllunin verður vonandi öllum stjórnendum og eigendum íslenskra fyrirtækja hvatning til þess að setja sér það markmið að
stækka og efla þennan samfélagslega mikilvæga
lista. Lengri listi vitnar um þróttmeira samfélag.
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Stefán Einar Stefánsson

Kaupmáttur aldrei meiri
Íslendingar hefðu getað hætt að vinna um
miðjan september í ár en samt haft jafn mikinn
kaupmátt og þegar þeir unnu allt árið 2011.

Samfélagsábyrgð í verki
Marel hefur sem stórfyrirtæki tækifæri til þess
að hafa jákvæð áhrif á matvælaiðnaðinn en
einnig samfélagið sem það starfar í.

92

Tæknirisar
veðja á
Men&Mice
Tæknirisar á borð við Intel og
Microsoft eru komnir í viðskiptamannahóp íslenska fyrirtækisins
Men&Mice. Það gera þeir þrátt
fyrir að standa í harðri samkeppni við það á sama tíma.

16

20

Hafa áhrif á umhverfið

Opnir fyrir farþegaflugi

Krónan hefur ákveðið að hafa jákvæð áhrif með
því að taka frumkvæði. Það hefur m.a. komið
fram í aukinni áherslu á hollustuvörur.

Bluebird Nordic hefur í áratugi sinnt fraktflutningum í lofti. Félagið hefur á síðustu árum einnig
kannað innreið á farþegamarkaðinn.

Hvað gerir fyrirtæki
framúrskarandi?
•
•
•
•
•
•
•

Fyrirtækið er í lánshæﬁsﬂokki 1, 2 eða 3
Ársniðurstaða var jákvæð rekstrarárin 2016-2018
Eignarfjárhlutfall var a.m.k. 20% rekstrarárin 2016-2018
Framkvæmdastjóri er skráður í fyrirtækjaskrá RSK
Fyrirtækið er virkt skv. skilgreiningu Creditinfo
Ársreikningi var skilað til RSK fyrir rekstrarárin 2016-2018
Ársreikningi fyrir rekstrarárið 2018 var skilað á réttum tíma skv.
lögum
• Rekstrarhagnaður (EBIT) var jákvæður rekstrarárin 2016-2018
• Rekstrartekjur voru a.m.k. 50 milljónir króna rekstrarárin 2017 og
2018
• Eignir voru a.m.k. 100 milljónir króna rekstrarárin 2017 og 2018
og a.m.k. 90 milljónir króna rekstrarárið 2016
Fyrirtækjum er skipt í eftirfarandi stærðarﬂokka:
• Lítið 0-200 milljónir kr. í eignir alls
• Meðalstórt 200-1.000 milljónir kr. í eignir alls
• Stórt 1.000 milljónir kr. eða meira í eignir alls
Listanum er raðað í lækkandi röð eftir
ársniðurstöðu í ársreikningi 2018. Allar
tölur eru umreiknaðar í íslenskar krónur.
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Unnið í samstarfi við

FULLKOMIN
FÁGUN ER
SANNGJÖRN
KRAFA

HYBRID

Margreynd og þróuð Hybrid tækni Lexus NX
sameinar fullkomlega upplifun og notagildi.
Á sjálfhlaðandi Lexus NX ert þú við stjórnina.
Þráðlaus japönsk fágun.

NX 300h SP ORTJEPPI

Lexus-Ísland
Kauptúni 6, Garðabæ — lexus.is

———

FR Á 8.750.000 KR
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Framúrskarandi fyrirtæki
2010-2019
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Framúrskarandi
fyrirtæki 2019 eftir
stærðarﬂokkum
Meðalstór
fyrirtæki
390
44,6%

Stór
fyrirtæki
246
28,1%

Lítil fyrirtæki
238
27,2%

Framúrskarandi fyrirtæki
2019 eftir landshlutum

Norðurland
vestra 13

Norðurland
eystra 71

Vestﬁrðir 10
Vesturland 36
Höfuðborgarsvæði 628
Suðurnes

36
Suðurland 46

Austurland 34

fabrikkan.is

5 75 75 75
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Heilbrigðismerki fyrir
íslenskt viðskiptalíf
ratugur er liðinn frá því að Creditinfo kynnti í fyrsta sinn lista yfir
framúrskarandi fyrirtæki á Íslandi.
Síðan þá hefur mikið vatn runnið til
sjávar og fjöldi fyrirtækja á listanum hefur
vaxið gríðarlega. Brynja Baldursdóttir, framkvæmdastjóri Creditinfo á Íslandi, segir
ánægjulegt að skyggnast yfir þessa þróun. Aðspurð segir hún einnig að þetta framtak fyrirtækisins hafi skipt máli við endurreisn íslensks
efnahagslífs eftir árið 2008.
„Það er mikilvægt að vekja athygli á því sem
vel er gert og það er mikilvægt fyrir íslenskt
samfélag að það séu góð og traust fyrirtæki í
rekstri í landinu. Þetta verkefni vekur athygli á
því og verðlaunar þau fyrirtæki sem standa sig
vel. Það er áhugavert að sjá hvernig fjöldinn á
listanum endurspeglar tíðarfarið að öðru leyti.
Þegar við kynntum listann fyrst þá voru hrunárin inni í úttektinni sem eðlilega hafði mikil
áhrif. Í kjölfarið jókst fjöldinn á listanum þar til
ákveðnu jafnvægi var náð fyrir tveimur til
þremur árum. Það er í takti við stöðu hagkerfisins í heild.“

Á

Fyrirtækjunum fjölgar enn
Með sama hætti segir Brynja afar ánægjulegt að sjá að fyrirtækjunum hefur ekki fækkað
á listanum í ár, þótt að nokkru leyti hafi gefið á
bátinn í íslensku hagkerfi á síðasta ári. Spurð
út í hvaða áhrif listinn hafi segir hún að þau séu
af fleiri en einum toga.
„Ég held að það sé misjafnt eftir fyrirtækjum hvað þau fá út úr því að vera á listanum. Fyrir mörg fyrirtæki skiptir þetta miklu
upp á það hvaða kaup og kjör þau fá, bæði í viðskiptum hér heima og erlendis. Það að vera á
þessum lista er ákveðinn gæðastimpill og við
vitum að þessi fyrirtæki hafa fengið betri eða
meiri fyrirgreiðslu út á það. Við höfum líka
heyrt af því að fyrirtæki hafi verið að nýta
þessa viðurkenningu fyrir innri markaðssetningu á sínum vettvangi. Þetta getur virkað
sem gott verkfæri til að efla traust starfsfólks
til fyrirtækisins og einnig getur þetta ýtt undir
liðsheild og samstöðu innan vinnustaða. Við
þekkjum það öll að þó við vitum sjálf að við
séum að gera vel þá er gaman þegar aðrir taka
eftir því eða vakin er athygli á því.“
Brynja segir að listinn virki sem gæðastimpill og að það sé orðið eftirsótt að komast á
listann til að njóta hans.
„Fyrirtæki hringja í okkur og byrja að
grennslast fyrir um það hvort þau séu ekki
örugglega á listanum löngu áður en hann er
gefinn út. Við fáum símtöl frá fjármálastjórum
og endurskoðendum sem eru ábyrgir fyrir því
að senda inn ársreikninga fyrir hönd fyrirtækja. Þeir vilja þá kanna hvort við höfum ekki
örugglega fengið gögnin í hendur,“ segir
Brynja.

Verða að skila inn á réttum tíma
Hún bendir á að eftir að það skilyrði var sett
inn í verkefnið að fyrirtæki þyrftu að virða
skilafrest á ársreikningum þá hafi það haft
áhrif. Með því setji skilyrði af þessu tagi visst
aðhald á fyrirtæki sem leggi upp úr því að uppfylla kröfurnar til framúrskarandi fyrirtækja.
„Fyrirtæki eru einfaldlega ekki framúrskarandi nema þau fylgi lögum um ársreikningaskil
að okkar mati. Þess vegna eru engin fyrirtæki á
listanum hjá okkur sem trassa það að skila inn
reikningum á réttum tíma.“
Verkefnið hefur undið upp á sig á síðustu árum en fyrirmyndin að því er sótt til Finnlands.
„Upphaflega sóttum við hugmyndina þangað. Það kom þannig til að Nora Kerppola, sem
er frá Finnlandi og hefur setið lengi í stjórn
Creditinfo, benti okkur á verkefni af þessum
toga þar í landi. Við ákváðum að láta slag
standa. Creditinfo er reyndar starfandi í ríflega
20 löndum og í þremur öðrum löndum utan Íslands erum við með svipuð verkefni í gangi en
það er í Eystrasaltsríkjunum þremur. Umfang

Brynja segir fyrirtæki sem
uppfylli skilyrðin um að komast inn á lista yfir framúrskarandi fyrirtæki hafi sýnt fram á
mikinn stöðugleika í rekstri.
Morgunblaðið/Eggert

2017
2019

FRAMÚRSKARANDI
FYRIRTÆKI
1. sæti 2018*
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Við erum mjög stolt af því
v að hafa tekið þátt í því verkefni
v
að byggja fyrsta
umhverfisvottaða íbúðarhúsið á Íslandi. Sú vinna sem við lögðum í þetta verkefni skilaði
miklu til fyrirtækisins í formi fagþekkingar og vitundarvakningar í umhverfismálum.
Við leggjum mikið upp úr því að fagmennska og áreiðanleiki einkenni okkar störf og að
viðskiptavinir geti treyst ráðgjöf okkar þegar kemur að framkvæmdum og þá sérstaklega
þegar byggja skal vistvænt.
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Svo er það annar hópur fyrirtækja sem
Brynju þykir vert að nefna. Það eru fyrirtækin
sem hafa vermt sæti á listanum öll árin sem
hann hefur verið gefinn út.
„Það eru 69 fyrirtæki sem alltaf hafa verið á
listanum. Það er ótrúlegur árangur miðað við
að inn á listann hafa náð 1.536 fyrirtæki einhvern tíma á þessu tíu ára tímabili. Það sem
einkennir þessi fyrirtæki, sem flest eru gamalgróin er að þau sigldu betur í gegnum hrunið
en önnur.“

Snýst ekki um að græða sem mest

Í fyrra var því fagnað að 865
fyrirtæki fylltu listann yfir
Framúrskarandi fyrirtæki.
Nú í ár fjölgar þeim um 9 og
eru þau 874. Flest urðu þau
875 árið 2017.
Creditinfo

verkefnisins í Litháen og Eistlandi er svipað og
hér. Það er gaman að sjá samhljóminn í þessum
verkefnum, þau eru lík að mörgu leyti en svo
taka þau talsvert mið af aðstæðum í hverju
landi fyrir sig einnig.“
Fyrsta árið sem listinn var gefinn út, þ.e. fyrir rekstrarárin 2007-2009, voru aðeins 177
fyrirtæki sem komust á listann. Síðan þá hefur
verkefnið undið hressilega upp á sig.
„Þetta var allt smærra í sniðum. Þá leigðum
við stórt fundarherbergi á Grand Hótel undir
viðburðinn og það mættu um 50 manns. Nú í ár,
líkt og síðustu ár, höfum við haldið hátíðina í
Hörpu og um þúsund manns mætt á svæðið. Þá
er öll umfjöllun um listann og fyrirtækin á honum auðvitað orðin mun meiri. Okkur finnst
raunar að besta viðurkenningin á þessu verkefni sé hversu mikilvægt fyrirtækin telja að
vera á þessum lista. Það staðfestir að hann er
mikils virði.“

Síðustu ár hefur
viðburðurinn í
kringum Framúrskarandi fyrirtæki farið fram í
Eldborg í Hörpu.

Öflugt samstarf við miðla Árvakurs
Að þessu sinni efnir Creditinfo til samstarfs
við Morgunblaðið um umfjöllun um fyrirtækin
sem reynast framúrskarandi. Er þetta í þriðja
sinn sem það er gert og á dögunum undirritaði
Brynja samstarfssamning við Harald Johannessen, ritstjóra Morgunblaðsins og framkvæmdastjóra Árvakurs, um áframhaldandi
samstarf fyrirtækjanna tveggja. Brynja segir
að það hafi gefið góðan ávöxt.
„Með samstarfinu við Morgunblaðið hefur
verkefnið vaxið enn frekar. Það má segja að
verkefnið þroskist ár frá ári og við leitum sífellt
leiða til þess að efla það og festa betur í sessi.
Með aðkomu miðla Árvakurs að umfjölluninni
hefur dreifingin á sérblaðinu orðið enn meiri og
þá tókum við í fyrra í notkun sérstakan vef sem
hýstur er á mbl.is sem helgaður er þeim fyrirtækjunum sem eru á listanum. Nú hefur þessi
vefur verið uppfærður og þar er hægt að nálgast ítarlegar upplýsingar um fyrirtækin og
verkefnið sem slíkt. Sú nálgun ásamt því að
tryggja aðgengi að öðrum miðlum Árvakurs
tryggir að verkefnið nær til allrar þjóðarinnar.
Meira að segja viðburðurinn í Hörpu er í beinni
útsendingu á mbl.is,“ segir Brynja.

Nýsköpun og samfélagsábyrgð
Síðustu ár hefur Creditinfo einnig veitt fyrirtækjum sérstaka viðurkenningu fyrir nýsköpun og samfélagsábyrgð. Brynja segir að
það sé orðinn mikilvægur þáttur í tengslum við
Framúrskarandi fyrirtæki.
„Þetta eru mál sem eru okkur mjög hjartfólgin og við teljum skipta miklu máli fyrir íslenskt samfélag og atvinnulíf. Við vildum nota
þennan vettvang til þess að vekja athygli á mikilvægi þessara mála. Eins og staðan er í dag er
erfitt að leggja með beinum hætti mat á samfélagsábyrgð hvers og eins fyrirtækis og eins
framlag þeirra til nýsköpunar. Þess vegna fórum við þessa leið, þ.e. að kalla saman dómnefnd
sem velur eitt fyrirtæki í hvorum flokki fyrir
sig sem dómnefndin telur standa sig framúrskarandi vel.“

Creditinfo

Dómnefndarstarfið er ekki aðeins á höndum
Creditinfo heldur er það unnið í samstarfi við
Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð og Icelandic Startups.
„Það hefur verið mjög ánægjulegt að sjá
hvernig dómnefndirnar hafa þróað mælikvarðana áfram við mat á fyrirtækjunum. Þau
byggja í sífellt meiri mæli á gögnum og mælingum sem er mjög góð þróun. Enn í dag er
þetta ekki orðið þannig að við getum keyrt út
lista sem mælir þessa hluti en kannski gerist
það einhvern daginn,“ segir Brynja.
Sérfræðingar Creditinfo eru búnir að liggja
yfir ársreikningum íslenskra fyrirtækja allt frá
því þeir tóku að berast um mitt árið. Brynja
segir alltaf ákveðna eftirvæntingu að sjá hvað
niðurstöður hvers árs bera með sér. Sumt sé
mjög ánægjulegt að sjá en aðrar mælingar veki
eðlilega spurningar.
„Fjöldi fyrirtækja á listanum eykst aðeins
milli ára. Það er afar ánægjulegt ekki síst í ljósi
þess að margir töluðu um að árið 2018 hefði
verið krefjandi í íslensku viðskiptalífi og þá
sáum við einnig að fyrirtækjunum fækkaði örlítið milli áranna 2016 og 2017.“
Hún segir raunar að fyrir nokkrum árum
hafi þær raddir heyrst að það væri ekki endilega góð þróun fyrir þetta verkefni að of mörg
fyrirtæki kæmust á listann. Jafnvel yrði það
ekki eins spennandi að komast á hann ef fyrirtækin yrðu fleiri en 1.000.
„Ég er ekki sammála þeirri nálgun. Við eigum að fagna því þegar fyrirtækjunum fjölgar.
Það er heilbrigðismerki fyrir íslenskt samfélag
enda skilyrðin fyrir því að komast á listann
mjög ströng og því aðeins öflug fyrirtæki sem
komast á hann.“

Byggingariðnaður og ferðaþjónusta
Meðal þess sem listinn leiðir í ljós nú í ár er
að fyrirtækjum í byggingariðnaði og ferðaþjón-

ustu fjölgar milli ára á honum. Einhver kann að
reka upp stór augu við þau tíðindi en Brynja
segir að fyrir því kunni að liggja ofureinfaldar
ástæður.
„Þetta eru geirar sem hafa verið í miklum
vexti. Það kann að skýra þessa þróun að fyrirtæki komast ekki á listann nema þau hafi uppfyllt öll skilyrðin í þrjú ár hið minnsta. Eflaust
hafa mörg fyrirtæki í þessum geirum þurft
þann tíma til þess að sanna sig út frá þessum
mælikvörðum og eru því fyrst núna að komast
inn á listann.“
Á sama tíma og hægt er að fagna því að fyrirtæki á þessum mörkuðum hafa sótt í sig veðrið
eru aðrar tölur sem stinga nokkuð í augun að
mati Brynju.
„Það sem er virkilega leiðinlegt að sjá er að
kynjahlutföllin eru ekki að skána. Ef við horfum til stjórna framúrskarandi fyrirtækja þá er
hlutfallið rétt rúm 24% og er búið að vera næstum það sama öll árin frá því að við fórum að
gefa út listann. Þá er þetta hlutfall ekki hærra
hjá framúrskarandi fyrirtækjum en fyrirtækjum almennt í landinu. Þá er afar leitt að
sjá að framkvæmdastjórar í framúrskarandi
fyrirtækjum eru aðeins í 12% tilvika konur
meðan hlutfallið er um 24% í fyrirtækjum almennt. Þetta endurspeglar auðvitað bara stöðuna í íslenskum fyrirtækjum almennt og er
óþolandi að skuli ekki vera að sigla í rétta átt
þrátt fyrir alla þá umræðu og kynjakvóta sem
eru í gangi.“
Á hverju ári koma einhver ný fyrirtæki inn á
listann í fyrsta sinn sem þau eiga þess nokkurn
kost, þ.e. þegar þau hafa náð þriggja ára starfstíma. Í ár eru þau fjögur talsins. Brynja segir
það í raun ákveðið afrek að komast inn á listann
svo skömmu eftir stofnun. Þá sé einnig ánægjulegt að sjá að í ár eru fimm fyrirtæki sem komast inn á listann fjórum árum eftir að þau voru
stofnuð og að það sé ekki lítið afrek heldur.

Á listanum er alltaf einhver hreyfing milli
ára og mörg fyrirtæki hafa dottið inn og út af
honum í gegnum árin.
„Þetta sjáum við m.a. í því að nú í ár eru það
20 fyrirtæki sem koma inn á listann en hafa einhvern tíma áður verið á honum. Það þarf að
hafa fyrir því. Ef þau hafa dottið út þá hafa þau
þurft að eiga framúrskarandi rekstrarár næstu
þrjú ár á eftir til að endurheimta stöðu sína á
listanum,“ segir Brynja en hún ítrekar að listinn gangi ekki út á að hampa sérstaklega fyrirtækjum sem græði mest.
„Þetta snýst um að hafa jákvæða rekstrarniðstöðu, fá einkunnina 1-3 í lánshæfismati hjá
okkur, skila ársreikningi á réttum tíma, hafa
skilað rekstrarhagnaði og jákvæðri ársniðurstöðu þrjú ár í röð og hafa eignir yfir 100
milljónir króna árin 2018 og 2017 og 90 milljónir árið 2016. Þetta snýst því öðrum þræði um
stöðugleika. Það geta margir náð hagnaði í eitt
og eitt ár en að halda þessum mælikvörðum
réttum megin við strikið yfir lengra tímabil er
framúrskarandi í okkar huga.“
Spurð út í framþróun verkefnisins segir
Brynja að ýmsar leiðir séu þekktar til að efla
lista af þessu tagi. M.a. séu dæmi um að bankar
hafi komið að samstarfi sem þessu þar sem sérstök kjör bjóðist þeim aðilum sem komist inn á
listann. Hún segir þó að sú nálgun henti ekki
endilega hér enda leggi Creditinfo höfuðáherslu á að vottunin sem í listanum felst sé
hlutlaus.
„Það er ekki hægt að kaupa sig inn á þennan
lista með neinum hætti. Sumir halda að þetta
snúist um það vegna þess að þau fyrirtæki sem
vilja nýta sér vottunina greiða fyrir það ákveðið
gjald. En öll fyrirtæki á Íslandi sem raunverulega uppfylla skilyrðin eru á þessum lista. Hitt
snýst bara um það hvort vilji sé til þess að
hampa þeirri staðreynd eða ekki,“ segir
Brynja.
Það hefur verið mikill handagangur í öskjunni á vettvangi Creditinfo síðastliðnar vikur
við að setja listann saman og Brynja segir að
það liggi mörg handtök að baki. Tölvunarfræðingar, stærðfræðingar og viðskiptafræðingar
vinna að því að koma listanum í endanlegt horf
og hún segir að allt kapp sé lagt á að hann sé
pottþéttur.
„Þetta verður að vera 100% því annars er lítils virði að vera á lista af þessu tagi. Aðeins
fyrirtæki sem raunverulega uppfylla skilyrðin
mega komast inn á hann. Við höfum því miður
séð í viðlíka verkefnum hér á landi að fyrirtæki
hafa komist inn á úrvalslista fyrirtækja jafnvel
þótt þau séu í raun gjaldþrota. Það er vont ef
þannig er staðið að málum. Það vill ekkert öflugt fyrirtæki vera á lista með öðrum fyrirtækjum þar sem ekki stendur steinn yfir
steini.“

Skiptir marga máli
Brynja segir að ein skemmtilegasta birtingarmynd verkefnisins sé sú þegar fyrirtækin
hampi viðurkenningunni með frumlegum
hætti.
„Mér finnst alltaf jafn gaman að sjá viðurkenningarnar uppi á vegg hjá fyrirtækjunum.
Einu sinni kom ég við á bensínstöð þar sem búið var að hengja upp mynd af starfsfólkinu þar
sem það hélt á viðurkenningunni. Það fannst
mér lýsa stolti yfir því að hafa verið á listanum.
Þá man ég eftir því eitt sinn þegar fyrirtækjastjórnandi sem ég þekki lenti í því eitt árið að
detta út af listanum. Honum fannst það ekki
mikið mál í sjálfu sér þegar hann frétti af niðurstöðunni og sagðist alveg vita sjálfur að fyrirtækið væri í traustum rekstri. Skömmu síðar
hitti ég hann og þá fór hann að grennslast fyrir
um hvernig fyrirtækið gæti unnið sig inn á
listann að nýju. Þá hafði starfsfólkið gert athugasemdir við að fyrirtækið hafi dottið út.
Fólk spurði einfaldlega: hvað veldur því að við
erum ekki lengur framúrskarandi?“

Olís er
framúrskarandi
Við erum stolt af því tilheyra hópi Framúrskarandi fyrirtækja 2019, skv. greiningu Creditinfo.

Vinur við veginn
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Stórt fyrirtæki: Eignir yﬁr 1.000 milljónir króna. Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Topp 20
Stór Framúrskarandi fyrirtæki
Nr.

Nafn

Heimili

Atvinnugrein

Framkvæmdastjóri

Eignir alls

Eigið fé alls

Eiginfjárhlutfall

1

Marel hf.

Garðabær

Framleiðsla á vélum fyrir
matvæla-, drykkjarvöruog tóbaksvinnslu

Árni Oddur Þórðarson

208.624.857

181319=

74.728.707

134366=

35,80%

90161=

2

Landsvirkjun

Reykjavík

Framleiðsla rafmagns

Hörður Arnarson

517.794.253

45050=

251.628.304

45050=

48,60%

122129=

3

Hvalur hf.

Hafnarfjörður

Útgerð ﬁskiskipa

Kristján Loftsson

28.814.674

25475=

26.543.457

47453=

92,10%

23020=

4

Össur hf.

Reykjavík

Framleiðsla á tækjum og
vörum til lækninga og
tannlækninga

Jón Sigurðsson

106.273.853

92408=

62.531.679

112388=

58,80%

147103=

5

Samherji hf.

Akureyri

Starfsemi
eignarhaldsfélaga

Þorsteinn Már
Baldvinsson

89.363.356

78422=

59.516.639

106394=

66,60%

16784=

6

Origo hf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði
upplýsingatækni

Finnur Oddsson

12.348.579

11489=

8.194.276

15485=

66,40%

16684=

7

Kaupfélag
Skagﬁrðinga (svf.)

Sauðárkrókur

Stórmarkaðir og
matvöruverslanir

Þórólfur Gíslason

62.325.127

54446=

35.013.735

63437=

56,20%

141110=

8

Fiskveiðahlutafélagið Venus hf.

Hafnarfjörður

Starfsemi
eignarhaldsfélaga

Guðmundur Steinbach

9.017.965

8492=

9.004.084

16484=

99,80%

2501=

9

Eyrir Invest hf.

Reykjavík

Starfsemi
eignarhaldsfélaga

Margrét Jónsdóttir

76.135.882

66434=

48.707.822

87413=

64,00%

16090=

10

Brim hf.

Reykjavík

Frysting ﬁskafurða,
krabbadýra og lindýra

Ægir Páll Friðbertsson

88.873.203

77423=

37.235.787

67433=

41,90%

105145=

11

Norvik hf.

Kópavogur

Starfsemi
eignarhaldsfélaga

Brynja Halldórsdóttir

36.017.398

31469=

25.853.148

46454=

71,80%

18071=

12

Síldarvinnslan hf.

Neskaupsstaður

Frysting ﬁskafurða,
krabbadýra og lindýra

Gunnþór Björn
Ingvason

59.484.531

52448=

38.851.661

69431=

65,30%

16387=

13

Bláa Lónið hf.

Grindavík

Heilsu- og
líkamsræktarstöðvar

Grímur Karl
Sæmundsen

20.945.355

18482=

11.698.793

21479=

55,90%

140110=

14

Reginn hf.

Kópavogur

Starfsemi
eignarhaldsfélaga

Helgi Smári
Gunnarsson

132.877.000

115385=

42.024.000

75425=

31,60%

79171=

15

Northern Lights
Leasing ehf.

Kópavogur

Farþegaﬂutningar með
áætlunarﬂugi

Hannes Hilmarsson

10.818.574

9491=

8.316.548

15485=

76,90%

19258=

16

Samherji Ísland ehf.

Akureyri

Útgerð ﬁskiskipa

Þorsteinn Már
Baldvinsson

26.136.795

23477=

16.497.072

30470=

63,10%

15892=

17

Eik fasteignafélag hf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Garðar Hannes
Friðjónsson

96.723.000

84416=

30.898.000

55445=

31,90%

80170=

18

Hagar hf.

Kópavogur

Stórmarkaðir og
matvöruverslanir

Finnur Árnason

29.384.000

26474=

17.957.000

32468=

61,10%

15397=

19

Félagsbústaðir hf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Sigrún Árnadóttir

83.692.923

73427=

42.640.753

76424=

50,90%

127123=

20

Vátryggingafélag
Íslands hf.

Reykjavík

Skaðatryggingar

Helgi Bjarnason

47.150.346

41459=

14.910.354

27473=

31,60%

79171=

Góðir sjóðir
Ábyrg ávöxtun í allra þágu
Jákvæð áhrif á umhverfi okkar og samfélag eru ávallt höfð
að leiðarljósi í fjárfestingum Íslandssjóða. Þannig viljum við
aðstoða viðskiptavini okkar við að ná fjárhagslegum markmiðum
sínum á ábyrgan og jákvæðan hátt í góðri sátt við samfélagið.
Kynntu þér góða sjóði á islandssjodir.is

VÍNILPARKET
Vínilparket er valkostur fyrir þá sem
kjósa góða hljóðvist, mikla mýkt og
gólfefni sem endist og endist.

GERÐU KRÖFUR

Suðurlandsbraut 20

108 Reykjavík

Sími: 595 0500

www.egillarnason.is

Opnunartímar: mán - fös kl. 9–18 og lau kl. 11–15
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Meðalstórt fyrirtæki: Eignir 200-1.000 milljónir króna. Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Topp 20
Meðalstór Framúrskarandi fyrirtæki
Nr.

Nafn

Heimili

Atvinnugrein

Framkvæmdastjóri

Eignir alls

1

Sementsverksmiðjan
ehf.

Akranes

Sementsframleiðsla

Gunnar Hermann
Sigurðsson

930.551

42377=

836.839

45050=

89,93%

18763=

2

Hreinsitækni ehf.

Reykjavík

Fráveita

Gunnar Örn Erlingsson

990.004

45050=

399.599

215285=

40,36%

84166=

3

Nasdaq
verðbréfamiðstöð hf.

Reykjavík

Önnur ótalin fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og lífeyrissjóðir

Magnús Kristinn
Ásgeirsson

681.778

310190=

555.984

299201=

81,55%

17080=

4

Rauðás Hugbúnaður
ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Einar Þór Egilsson

612.753

279221=

546.452

294206=

89,18%

18664=

5

Motus ehf.

Reykjavík

Innheimtuþjónusta og
upplýsingar um lánstraust

Sigurður Arnar Jónsson

880.364

400100=

330.335

178322=

37,52%

78172=

6

Men and Mice ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Magnús Eðvald
Björnsson

771.268

351149=

521.624

280220=

67,63%

141109=

7

Fitjaborg ehf.

Garðabæ

Söluturnar

Snorri Guðmundsson

655.875

298202=

539.402

290210=

82,24%

17179=

8

Hugvit hf.

Reykjavík

Önnur hugbúnaðarútgáfa

Ólafur Daðason

639.577

291209=

514.732

277223=

80,48%

16882=

9

Rafholt ehf.

Kópavogur

Raﬂagnir

Helgi Ingólfur Rafnsson

649.558

295205=

402.948

217283=

62,03%

129121=

10

Ferill ehf.,
verkfræðistofa

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og
skyld tæknileg ráðgjöf

Ásmundur Ingvarsson

420.847

191309=

249.385

134366=

59,26%

123127=

11

Mata hf.

Reykjavík

Heildverslun með ávexti
og grænmeti

Eggert Árni Gíslason

963.920

43862=

596.755

321179=

61,91%

129121=

12

LEX ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Örn Gunnarsson

760.742

346154=

299.951

161339=

39,43%

82168=

13

Greiðsluveitan ehf.

Reykjavík

Gagnavinnsla, hýsing og
tengd starfsemi

Vigdís Ósk Helgadóttir

880.587

400100=

778.695

41981=

88,43%

18466=

14

Tækniskólinn ehf.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi iðn- og
verknám

Hildur Ingvarsdóttir

958.742

43664=

526.444

283217=

54,91%

114136=

15

Læknisfræðileg
myndgreining ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Ragnheiður
Sigvaldadóttir

645.609

293207=

225.529

121379=

34,93%

73177=

16

Fossar markaðir hf.

Reykjavík

Starfsemi við miðlun verðbréfa og hrávörusamninga

Haraldur Ingólfur
Þórðarson

546.182

248252=

388.104

209291=

71,06%

148102=

17

Cargo Express ehf.

Reykjavík

Flutningsþjónusta

Róbert Vinsent
Tómasson

359.611

163337=

244.654

132368=

68,03%

142108=

18

Verifone á Íslandi ehf.

Kópavogur

Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í
sérverslunum

Guðmundur Jónsson

763.011

347153=

289.796

156344=

37,98%

79171=

Guðmundur Gylﬁ
Guðmundsson

570.979

260240=

320.379

172328=

56,11%

117133=

Kári Pálsson

713.475

324176=

500.023

269231=

70,08%

146104=

19

Tandur hf.

Reykjavík

Framleiðsla á sápu,
hreinsi- og þvottaefnum,
hreingerningar- og
fægiefnum

20

Hamar ehf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Eigið fé alls

Eiginfjárhlutfall

ÁLFHEIMAR 74

S. 414 4000

HREYFING.IS
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Ekki þarf alltaf aðkomu ríkisins
til þess að breyta neysluvenjum, að sögn Grétu.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Með því að sýna frumkvæði
hefur Krónan áhrif á samfélagið
að að Krónan sé á meðal Framúrskarandi fyrirtækja Creditinfo er til
marks um þá frábæru vinnu sem
starfsfólk verslunarkeðjunnar leggur á sig á degi hverjum að sögn Grétu Maríu
Grétarsdóttur, framkvæmdastjóra Krónunnar. Krónan hefur upp á síðkastið komist í
kastljós fjölmiðla reglulega fyrir umhverfisstefnu fyrirtækisins. Það hlaut Kuðunginn,
umhverfisviðurkenningu umhverfis- og auðlindaráðuneytisins fyrr á árinu, og á dögunum,
Umhverfisverðlaun atvinnulífsins fyrir framtak ársins fyrir að hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt og sýna frumkvæði í nýjum verkefnum. Hér er um að ræða framtak á borð við
„Síðasta séns“ þar sem hægt er að kaupa
ávexti og grænmeti á lægra verði þegar vörur
nálgast síðasta söludag. Þá er einnig hægt að
nýta sér sérstakt afpökkunarborð í verslunum
Krónunnar þar sem viðskiptavinir geta losað
sig við óþarfa umbúðir sem Krónan sér um að
flokka og setja í endurvinnslu.

Þ

Krónan markar sér sérstöðu í umhverfis- og lýðheilsumálum
Að sögn Grétu er vitanlega mikil samkeppni
á matvörumarkaði en Krónan hefur markað
sér sérstöðu á markaðnum í umhverfis- og lýðheilsumálum sem viðskiptavinir taka vel í að
sögn Grétu.
„Þú sérð það þegar þú gengur inn í Krónubúðir að hollustan fær gott pláss hjá okkur. Í
umræðunni núna um sykurskatt þá gleymist
það oft að það þarf ekkert alltaf aðkomu ríkisins til þess að breyta einhverjum neysluvenjum. Það er líka á ábyrgð okkar í Krónunni að
stilla búðinni upp þannig að hollustan fái besta
plássið. Við höfum alveg séð að það hefur áhrif
á neysluna,“ segir Gréta en ávextir og grænmeti mætir viðskiptavinum Krónunnar t.d.
fyrst í versluninni, og þá er ekkert sælgæti

Vilja opna Kr-búð í borginni
Krónan rekur í dag 20 verslanir, tvær Kr-verslanir, tvær Kjarvals-verslanir og eina Nóatúnsbúð. Að sögn Grétu leitar fyrirtækið nú að heppilegri staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu fyrir Kr-verslanir, sem oft eru kallaðar svokölluð „Krónubörn“, með svipuðum
innréttingum, með um 2.000 vörur á Krónuverði og aðrar vörur á stórmarkaðsverði og aðlagaðar því svæði sem búðin er staðsett á en núna rekur Krónan Kr-búðir í Vík í Mýrdal og
í Þorlákshöfn.
„Við erum að skoða eina staðsetningu og ef allt gengur að óskum erum við að horfa á
að opna eina slíka á fyrri hluta næsta árs,“ segir Gréta. Krónan hefur sterka stöðu á
höfuðborgarsvæðinu en er einnig víða um land, m.a. í Reykjanesbæ, á Akranesi, Selfossi,
í Vestmannaeyjum og á Reyðarfirði en þó ekki á Akureyri, höfuðstað norðursins. Gréta
segir að stefnan sé að opna verslun þar.
„Við erum alltaf á leiðinni og eigum lóð á Akureyri á frábærum stað á móti Glerártorgi.
Við erum að vinna með skipulagsyfirvöldum og öðrum lóðarhöfum með það að komast af
stað. En það hefur tekið allt of langan tíma og við viljum sjá þetta hreyfast hraðar,“ segir
Gréta.

lengur að fá á afgreiðslukössum. Eitthvað sem
foreldrar þreyttra barna kunna vel að meta að
sögn Grétu.
„Öll fyrirtæki þurfa að sýna frumkvæði. Við
eigum ekki alltaf að bíða eftir því að eitthvað
sé ákveðið fyrir okkur. Með því að sýna frumkvæði höfum við áhrif á samfélagið og áhrif á
þær ákvarðanir sem koma í kjölfarið. Það sést
á tölunum okkar að viðskiptavinirnir eru
ánægðir með það sem við erum að gera,“ segir
Gréta.
Hún segir hlutina gerast hratt á matvörumarkaðnum og því þurfi fyrirtæki að vera opin
fyrir breytingum.
„Og við í Krónunni erum rosalega opin fyrir
breytingum. Það er ekki í öllum fyrirtækjum
þar sem starfsmenn og stjórnendur eru á
hverjum degi að leita að leiðum til þess þróast
og gera breytingar. Ef þú þróast ekki þá á
endanum deyrðu. Við ætlum okkur að þróast

áfram og vera í fararbroddi þegar kemur að
þessum breytingum í samfélaginu,“ segir
Gréta.

Hafa áhrif til lækkunar
Spurð um rekstrarumhverfið almennt segir
Gréta að samkeppnin á matvörumarkaði sé
gríðarlega mikil.
„Fyrst og fremst erum við að keppa í verði.
Við viljum virka samkeppni á markaði og trúum að við höfum áhrif til lækkunar á verðlag á
matvöru,“ segir Gréta og heldur áfram:
„Það er mikil barátta á þessum markaði.
Gengi krónunnar (gjaldmiðilsins) hefur einnig
mikil áhrif á okkur því við getum ekki velt öllum sveiflum út í verðlagið. Við sjáum það núna
að margir íslenskir framleiðendur hafa hækkað verð en við reynum alltaf að halda okkar
verðlagi eins lengi og við getum en við getum
ekki hagrætt endalaust í okkar rekstri. Launa-

59. sæti

KRÓNAN
Stórt 59. sæti

Gréta María
Grétarsdóttir
hækkanir hafa líka áhrif og það hefur áhrif á
verð þegar svona mörg ár af launahækkunum
hafa verið,“ segir Gréta.
Að sögn Grétu felast ekki endilega miklir
hagræðingarmöguleikar í sjálfsafgreiðslukössum sem hafa orðið sífellt algengari sjón í verslunum hér á landi. Ávallt sé að minnsta kosti
einn gamaldags beltakassi opinn auk þess sem
sjálfsafgreiðslan hefur alltaf einn starfsmann
verslunarinnar á vakt.
„Starfsfólki hefur ekki fækkað við það að
nota sjálfsafgreiðsluna. Við lítum frekar á
þetta sem aukna þjónustu við viðskiptavini og
nýtum tímann í annað svo að búðin sé í betra
standi fyrir viðskiptavini. Sjálfsafgreiðslan er
alltaf mönnuð með einum starfsmanni. Í minni
búðum þar sem við höfum oft verið með einn
starfsmann á kassa höfum við nú sjálfsafgreiðslukassa og starfsmann þar líka sem
dæmi,“ segir Gréta.
Hún segir sjálfsafgreiðsluna hafa reynst
versluninni gríðarlega vel.
„Við erum að sjá vel yfir helming afgreiðslna fara í gegnum sjálfsafgreiðslu. Veltan er þó
töluvert minni þar sem stóru körfurnar fara
yfirleitt á beltakassana. En á sama tíma eru
margir sem segja við okkur að þeir hafi áttað
sig á því að eftir að sjálfsafgreiðslan varð boði
hafi þeir enga þolinmæði til þess bíða í röð
lengur,“ segir Gréta.

GERÐU KRÖFUR

Hjá okkur færðu faglega og persónulega ráðgjöf

Hjá A4 færðu

na
allt fyrir skrifstofu

A4 býður upp á fjölbreytt úrval vara, hvort sem um er að
ræða skrifstofuvörur, kennslubúnað eða húsgögn. Þeirra á
meðal eru heimsþekkt vörumerki sem eiga það sammerkt að
vera í háum gæðaﬂokki. Mikill metnaður er lagður í að veita
góða þjónustu og er lögð áhersla á að ﬁnna hagkvæmar
lausnir sem henta hverjum og einum.
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Lítið fyrirtæki: Eignir 100-200 milljónir króna. Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna.

Topp 20
Lítil Framúrskarandi fyrirtæki
Nr.

Nafn

Heimili

Atvinnugrein

Framkvæmdastjóri

Eignir alls

Eigið fé alls

1

Kvikna ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Garðar Þorvarðsson

151.726

354146=

97.867

349151=

2

Hókus Pókus ehf.

Reykjavík

Fataverslanir

Einar Arnarsson

150.879

352148=

48.004

171329=

3

Init ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Garðar Jóhannsson

105.185

245255=

79.136

282218=

75,24%

18862=

4

Heyrnartækni ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin smásala á
nýjum vörum í sérverslunum

Björn Víðisson

150.909

352148=

97.338

347153=

64,50%

16189=

5

Kóði ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Thor Thors

192.860

45050=

126.218

45050=

65,45%

16486=

6

S.Ó.S. Lagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning
hitunar- og loftræstikerfa

Sigurður Óli
Sumarliðason

192.061

44852=

91.852

327173=

47,82%

120130=

7

Enor ehf.

Akureyri

Viðskiptaráðgjöf og önnur
rekstrarráðgjöf

Davíð Búi Halldórsson

169.332

395105=

97.379

347153=

57,51%

144106=

8

Hlaðir ehf.

Grenivík

Útgerð ﬁskiskipa

Þorsteinn Ágúst
Harðarson

127.043

296204=

105.396

376124=

82,96%

20743=

9

Beiersdorf ehf.

Reykjavík

Heildverslun með ilmvötn
og snyrtivörur

Ólafur Gylfason

166.862

389111=

112.441

40199=

67,39%

16882=

10

One Systems
Ísland ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Ingimar Arndal Árnason

135.175

315185=

69.946

249251=

51,74%

129121=

11

Brandenburg ehf.

Reykjavík

Auglýsingastofur

Ragnar Vilberg
Gunnarsson

134.893

315185=

73.108

261239=

54,20%

136115=

12

Fasteignamarkaðurinn
ehf.

Reykjavík

Fasteignamiðlun

Guðmundur Theódór
Jónsson

137.693

321179=

72.431

258242=

52,60%

132119=

13

Expectus ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur
rekstrarráðgjöf

Gunnar Steinn
Magnússon

177.984

41585=

102.337

365135=

57,50%

144106=

14

Livio Reykjavík ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Snorri Einarsson

131.522

307193=

77.547

276224=

58,96%

147103=

15

Verkfræðistofa
Suðurnesja ehf.

Reykjanesbær

Starfsemi verkfræðinga og
skyld tæknileg ráðgjöf

Brynjólfur Stefán
Guðmundsson

175.882

41090=

115.973

41387=

65,94%

16585=

16

Presslagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning
hitunar- og loftræstikerfa

Reynir Jónsson

117.179

273227=

68.774

245255=

58,69%

147103=

17

ADVEL lögmenn slf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Guðmundur Siemsen

129.851

303197=

38.265

136364=

29,47%

74176=

18

Nonni litli ehf.

Mosfellsbær

Önnur ótalin framleiðsla á
matvælum

Ragnar Þór Ragnarsson

138.227

323177=

90.302

322178=

65,33%

16387=

19

Tradex ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með ﬁsk og
ﬁskafurðir

Halldór Halldórsson

176.431

41288=

47.910

171329=

27,16%

68182=

20

Car-X ehf.

Akureyri

Bílaréttingar og -sprautun

Gísli Pálsson

148.825

347153=

106.743

381119=

71,72%

17971=

Eiginfjárhlutfall
64,50%

31,82%

16189=

80170=
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Farþegaflutningar inni í myndinni
ið Urðarhvarf í Kópavogi eru höfuðstöðvar Bluebird Nordic. Þótt
margir kannist við nafn félagsins og
viti að þar fari félag sem sérhæfi sig í
fraktflutningum eru fæstir meðvitaðir um að
langstærstur hluti umsvifa þess er alls ótengdur Íslandi.
Forstjóri og einn af stærstu hluthöfum félagsins er Steinn Logi Björnsson. Hann hefur
víða komið við í íslensku viðskiptalífi á undanförnum áratugum en hann starfaði lengi fyrir
Flugleiðir og síðar Icelandair, bæði hér heima
og erlendis.
Aðkoma Steins Loga að Bluebird rekur sig
aftur til ársins 2013 en félagið var stofnað árið
1999 og er því tuttugu ára í dag.
„Félagið á rætur að rekja til umsvifa Cargolux hér á landi. Hér var starfrækt félag sem
nefndist Flugflutningar og það höndlaði með og
miðlaði frakt fyrir félagið til og frá Íslandi, m.a.
fiski. Þegar var komið undir aldamótin hætti
Cargolux þessari starfsemi hér og þá ákváðu
forsvarsmenn Flugflutninga að stofna fraktfélag sem myndi fljúga milli Íslands og Evrópu.
Þeir keyptu farþegavél og breyttu í flutningavél
og hún var m.a. nýtt til að flytja sendingar fyrir
UPS. Síðar bættist þjónusta við FedEx og fleiri
við og vélunum fjölgaði,“ segir Steinn Logi þegar hann rifjar upp aðdragandann að stofnun félagsins og upphafsár þess.

V

Endurskipulögðu fyrirtækið
Starfsemin var einkum byggð á svokallaðri
blautleigu (e. wet lease) það er þjónustu við
önnur fyrirtæki þar sem Bluebird lagði til flugvél, áhöfn, viðhald og tryggingar en verkkauparnir greiddu annan kostnað sem til féll
vegna flutninganna.
„Þessi starfsemi hefur jafnt og þétt undið upp
á sig en þegar við komum að félaginu þá þurftum við að fara í talsverða endurskipulagningu á
starfseminni.“
Þar vitnar Steinn Logi til þess að Icelandair
Group hafði keypt Bluebird árið 2005. Eftir að
fyrrnefnda félagið fór í gegnum fjárhagslega
endurskipulagningu var Bluebird tekið út úr
samstæðunni og sett í söluferli.
„Það gekk mjög illa að selja félagið og það
tapaði miklum fjármunum 2012 og 2013, ekki
síst vegna þess að það missti samninga við
DHL. Á þessum tíma var ég nýhættur sem forstjóri Skipta sem nú heitir Síminn. Þá hafa samband gamlir félagar frá Icelandair-árunum, sem
eru núverandi eigendur Air Atlanta. Þeir höfðu
verið að skoða félagið og töldu tækifæri í því.
Þeir höfðu hins vegar ekki tíma til að halda
áfram með málið og þannig fór að ég tók við
keflinu. Viku síðar keyptum við félagið í sameiningu.“
Þar var Steinn Logi kominn á heimavöll, ekki
aðeins vegna þess að nú var hann að nýju kominn í flugbransann, heldur vegna þess að á árunum eftir hrun hafði hann komið að mörgum
verkefnum tengdum endurskipulagningu fyrirtækja, ekki aðeins á vettvangi Skipta heldur
einnig sem stjórnarmaður í Högum og TM, svo
dæmi séu nefnd.
Nýir eigendur biðu ekki boðanna. Félagið
sneri taflinu sér í hag á fyrsta rekstrarári í
þeirra höndum. Það skilaði jákvæðri rekstrarniðurstöðu strax árið 2014.
„Við gengum hreint til verks. Við endurskipulögðum flutningastarfsemina til og frá Íslandi. Hættum að fljúga til Köln og byrjuðum
nýja flutningaleið milli Keflavíkur, Dublin á Írlandi og Liège í Belgíu. Þá seldum við eina vél
sem var í eigu félagsins og náðum að borga upp
allar skuldir félagsins með því. Vélina leigðum
við svo aftur með svokölluðum sölu- og endurleigusamningi (e. sale and leaseback). Þetta
skilaði tilætluðum árangri og við höfum náð að
bæta við okkur vélum.“

Stærstur hluti starfseminnar erlendis
Bluebird er þannig með eina vél í förum á
leiðinni sem þræðir Ísland, Írland og Belgíu. En
félagið hefur haft sjö aðrar vélar í verkefnum
erlendis á síðustu misserum. Nú stendur félagið
hins vegar í stórræðum og endurskipuleggur
flotann sem samanstendur af Boeing 737-300og 737-400-vélum.

Steinn Logi Björnsson
keypti fyrirtækið í félagi
við fleiri árið 2013.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

165. sæti

BLUEBIRD
NORDIC
Stórt 142. sæti

Steinn Logi Björnsson
„Þetta eru verkefni sem teygja sig víða. Tvær
vélar hafa verið í verkefnum fyrir FedEx með
aðsetur í Liège í Belgíu, tvær hafa verið í verkefnum fyrir DHL og þá erum við einnig með
vélar að fljúga fyrir spænska félagið Swift. Síðustu mánuði hefur hins vegar staðið yfir nokkur
endurskipulagning á flotanum og þess vegna
höfum við verið að skoða endurnýjun á honum.
Nú þegar höfum við selt tvær vélar og erum að
leita að vélum til að fylla þeirra skarð.“
Á tímamótum þegar félög endurskoða flota
sinn er ekki hjá því komist að spyrja um vaxtartækifæri. Steinn Logi segir að þau séu til staðar.
„Þau eru fyrir hendi. Við höfum líka alltaf
haft augun opin fyrir því að fara út í farþegaflutninga. Þess vegna breyttum við fyrir tæpum
tveimur árum nafni félagsins úr Bluebird Cargo
í Bluebird Nordic. Það var gert til þess að geta
farið inn á þennan markað ef færi gefst. Í því
sambandi erum við ekki endilega að tala um
áætlunarflug til og frá Íslandi heldur blautleigu
fyrir önnur flugfélög.“
Hann segir þó að ytri aðstæður valdi því að
þessar vangaveltur séu í raun á ís.
„Við höfum skoðað þetta og séð tækifæri í að
fara út í þetta með Boeing 737-800-vélum.
Vandinn sem við stöndum hins vegar frammi
fyrir er eftir að 737-MAX vélarnar voru kyrrsettar þá hafa allir flugrekstraraðilar framlengt
leigu sína á 737-800 og verðið á þeim markaði
hefur rokið upp úr öllu valdi. Þeir sem ætluðu
að skipta yfir í MAX, sem voru að mestu félög
með 737-800 vélar, hanga á þeim og munu gera
það meðan þessi óvissa skýrist ekki.“

Um 70% starfsfólksins erlendis
Hjá Bluebird starfa um 100 manns. Steinn
Logi segir að stærstur hluti hópsins sé dreifður
um Evrópu þar sem vélar félagsins eru staðsettar.
„Þetta eru að stærstum hluta flugmenn. Hér
á skrifstofunni í Kópavogi eru um 30 manns.
Svo erum við með viðhaldsstöðvar á þeim stöðum þar sem verkefnin eru hverju sinni. Þannig
erum við í dag með slíkar stöðvar í Liège, Kaupmannahöfn, Leipzig og Madrid.“
Spurður út í hvort það flæki ekki starfsemina
að starfsmannafjöldinn skuli dreifður svo víða

segir Steinn Logi að það komi ekki að sök.
Starfsemin sé afar vel skipulögð og það sé hluti
af eðli flugstarfsemi sem þessarar að hún byggist á mjög ítarlegum handbókum. Þá geri tölvutæknin skipulagninguna einfalda. Það birtist
m.a. í því að hver einasti flugmaður hafi spjaldtölvu í sínum fórum þar sem þeir geti nálgast
allar þær upplýsingar sem þá vanhagar um í
tengslum við umsvif fyrirtækisins.
Á sama tíma og Bluebird flytur vörur til og
frá Íslandi í eigin nafni byggja verkefnin erlendis á einskonar verktakasamningum við risafyrirtæki á borð við FedEx og UPS. Steinn
Logi segir viðskiptasambandið við þessi fyrirtæki gott.
„Þessi viðskipti eru í föstum skorðum og við
erum með tengiliði hjá þessum fyrirtækjum
sem halda utan um þá samninga sem við erum
með.“

Ekki margir á þessu sviði
Hann bendir þó á þá áhugaverðu staðreynd
að það eru ekki mörg fyrirtæki í Evrópu sem
starfa á þeim markaði sem Bluebird hefur haslað sér völl síðastliðna tvo áratugi.
„Það eru ekki mörg félög í samkeppni við
okkur. Það má segja að það séu tveir risar, annars vegar ALS, sem reist var á grunni þess sem
áður var TNT Airways og hins vegar Swift. Að
þessum tveimur risum undanskildum þá eru
það í raun aðeins við og eitt annað fyrirtæki.
Það hefur verið talsvert um samruna á þessum
markaði á síðustu árum.“
Hann segist ekki sjá við sjóndeildarhringinn
að Bluebird verði þátttakandi í slíku ferli en
ítrekar þó að það eigi við á þessum markaði eins
og mörgum öðrum að afar erfitt sé að spá fyrir
um framtíðina.
Þegar Steinn Logi vísar til óráðinnar framtíðar er ekki úr vegi að spyrja hann út í stöðuna
á flugmarkaðnum almennt, markaði sem hann
hefur lifað og hrærst í með stuttum hléum í áratugi. Flest flugfélög á farþegamarkaði eru í
þröngri stöðu og fátt bendir til þess að rofa
muni til á komandi mánuðum.
„Staðreyndin er sú að það er held ég enginn
geiri í heiminum sem verður fyrir öðrum eins
áhrifum frá þáttum sem menn hafa enga stjórn
á sjálfir. Það birtist í því hvernig stríðsátök eins
og þau sem nú geisa milli Tyrkja og Kúrda hafa
áhrif á alla ferðaþjónustu í Tyrklandi. Þá þurfa
flugfélögin að beina vélum sínum annað til að
halda þeim í verkefnum. Þetta getur birst í afleiðingum hryðjuverka í Bandaríkjunum og svo
sáum við bara um daginn hvernig átök milli Írana og Sádi-Araba leiddu til þess að eldsneytisverð hækkaði um 16% á einum degi. Þá eru ótalin áhrifin af sveiflum gjaldmiðla og svo mála á
borð við brexit eða viðskiptastríð milli Bandaríkjanna og Kína. Þessir þættir hafa allir mikil
áhrif auk almennrar eftirspurnar í heims-

hagkerfinu. Það á ekki aðeins við um ferðaþjónustuna heldur einnig fraktina sem byggist á
flutningi á vöru sem verið er að selja milli landa
og heimsálfa,“ segir Steinn Logi.

Kyrrsetning haft mikil áhrif
Þá bendir hann á að kyrrsetning Boeing 737MAX-vélanna fyrr á þessu ári hafi dregið dilk á
eftir sér og mat hans er að markaðurinn muni í
raun ekki komast í eðlilegt horf á ný fyrr en búið verði að leysa rembihnútinn sem myndast
hefur vegna þeirrar flugvélagerðar.
„Það koma sífellt verri fréttir af þeim málum.
Það sem hefur gerst er að tortryggnin er orðin
gríðarleg og enginn ætlar að sitja uppi með
Svarta-Pétur í málinu. Hér áður fyrr var það
þannig að bandarísk flugmálayfirvöld nutu
óskoraðs trausts þegar kom að því að votta amerískar flugvélar. Það kvittuðu öll flugmálayfirvöld upp á slíka vottun. Það var gagnkvæmt
þegar evrópsku yfirvöldin vottuðu vélarnar frá
Airbus. Nú er annað uppi á teningnum og ég
held að þetta sé í fyrsta sinn sem sú staða kemur upp. Það veldur því að það getur tekið langan
tíma að koma þessum vélum aftur í loftið.“
Steinn Logi segir það koma til greina að
sækja stærri flugvélar inn í rekstur Bluebird ef
tækifæri skapast til þess.
„Það kemur vel til greina og við höfum reyndar gert tilboð í slík verkefni. Við höfum hins
vegar reynt að reka félagið með íhaldssömum
hætti. Okkur hefur ekki legið á að vaxa og aldrei
sett upp plan um að við ætlum að vera með svo
og svo margar vélar eftir tiltekinn tíma. Við höfum einfaldlega ákveðið að sæta færis þegar
tækifærin koma. Þannig viljum við tryggja okkur vélar og verkefni þegar við höfum eitthvað að
sækja. En ef við stækkum væri rökrétt að fara í
737-800 vélar frá Boeing. Það myndi gefa okkur
færi á að nýta starfskrafta flugmannanna okkar
betur því þeir eru hlutfallslega lítið í loftinu
vegna eðlis starfseminnar. Þar væri tækifæri í
að auka framlegð.“

Vinnugleðin skiptir máli
Bluebird er í hópi framúrskarandi fyrirtækja
og þá má spyrja Stein Loga, sem komið hefur
að rekstri og stjórnun afar ólíkra fyrirtækja,
hvaða lærdóm hann hafi dregið af því hvað komi
fyrirtækjum í fremstu röð.
Í mínum huga skiptir góður andi á vinnustað
miklu máli. Það er mikilvægt að halda gleðinni
og þar skiptir miklu máli að fólk hafi nóg að
gera. Vinnugleði er mikilvæg. Það versta sem
gerist á vinnustöðum er þegar fólk hefur of lítið
að gera. Þá fer mórallinn niður. Annað sem
skiptir máli líka og það er að allir séu meðvitaðir
um stjörnuna eins og ég kalla það, þ.e. viti að
hverju er stefnt. Þá þarf ekki á hverjum degi að
setja stefnuna og það eflir félög.“
ses@mbl.is

2010
- 2019

Framúrskarandi
fyrirtæki 10 ár í röð

Bráð ehf. er framúrskarandi fyrirtæki 10 ár í röð.
Af því erum við stolt.
Fyrir það erum við þakklát.
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Lykiltölur nokkurra veitingastaða
Allar fjárhæðir eru í milljónum króna
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„Ég held að það hafi verið í kringum 70% allra heimila
sem lentu í verulegum hremmingum vegna bankahrunsins, og stór hópur fólks sem hefur það sem algjört
forgangsatriði að lenda aldrei aftur í þess háttar veseni,“segir Úlfar Steindórsson um það hve hægt salan á
nýjum bílum hefur gengið undanfarin misseri.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

„Landið er í nokkuð góðum málum“
lfar Steindórsson, forstjóri Toyota
á Íslandi, hefur heldur betur
ástæðu til að vera ánægður með árangur fyrirtækisins. Eins og lesendur muna urðu miklar sviptingar í rekstri
bílaumboðanna eftir bankahrun og árið 2011
keypti Úlfar, í félagi við Kristján Þorbergsson,
60% hlut í fyrirtækinu og tók þá strax við mikið endurskipulagningar- og uppbyggingarstarf
sem borið hefur ávöxt á undanförnum árum.
Skuldastaðan hefur batnað jafnt og þétt,
reksturinn gengið vel, og Toyota núna í fyrsta
skipti komið á lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki.
Fljótlega eftir kaupin ákváðu eigendur félagsins að flytja rekstur Toyota í nýtt húsnæði,
í Kauptúni í Garðabæ. „Við eignumst meirihluta í félaginu í júní 2011 og flytjum í júlí
2012, og var það svo sannarlega stór ákvörðun.
En við höfðum mikla trú á þessu frábæra vörumerki sem Toyota er, og væntum þess að
markaðurinn myndi færast til betra horfs,“
segir Úlfar.

Ú

Færri fermetrar og fleira starfsólk
Húsnæði Toyota í Kauptúni virðist eins og
sniðið fyrir reksturinn, en var þó upphaflega
smíðað fyrir byggingavöruverslun Byko. Þar,
eins og víða annars staðar, var ráðist í uppstokkun í kjölfar bankahruns og reyndist húsið
laust á hárréttum tíma. Var starfsemi Toyota
og Lexus, sem áður hafði dreifst á ellefu byggingar, loksins komin undir eitt þak. Ekki þurfti
að fækka starfsfólki og raunar var ákveðið að
bæta við starfsmannahópinn: „Með flutningunum eignuðumst við stórt og hagkvæmt
verkstæði með 42 lyftum, og sáum vaxtartækifæri í þjónustu við þá 55.000 bíla sem frá
okkur sem eru á götunum,“ upplýsir Úlfar en
þrátt fyrir að ekki skorti plássið í Kauptúni
minnkaði húsakostur Toyota um 3.000 fermetra með flutningunum. „Vitaskuld þurfti að
aðlagast nýju húsi, passa vandlega upp á allan
kostnað, og saxa á skuldirnar. Við náðum hagstæðum samningum við eiganda byggingarinnar sem fól í sér afslátt fyrstu árin, en félag í

82. sæti

TOYOTA Á
ÍSLANDI
Stórt 81. sæti

Úlfar Steindórsson
okkar eigu kaupir síðan húsið árið 2017.“
Hægt og rólega rétti hagkerfið úr kútnum,
hagur almennings vænkaðist og um leið jókst
sala á bílum. Þá varð sprenging í komum
ferðamanna með tilheyrandi aukningu í eftirspurn eftir bílaleigubílum. „Það má segja að
nánast allt hafi gengið upp eins og við gerðum
ráð fyrir, nema að 2013 hægði ögn á taktinum.
Á vormánuðum 2015 fór salan að glæðast á ný
og hefur gengið mjög vel síðan þá. Árið 2017
stendur upp úr og hjálpaði það okkur mikið
hve vel gekk það ár – það var eitt af þessum
árum sem koma varla nema á tíu ára fresti þar
sem allt vinnur með okkur. Umsvifin minnkuðu árið 2018 en var samt ágætis rekstrarár.“

„Ekki fleiri leiðinlega bíla“
Hjálpaði líka til að japanski bílaframleiðandinn hefur verið á mikilli siglingu og bara síðustu fimm árin að gerðar hafa verið vel heppnaðar áherslubreytingar. Toyota var löngu búið
að skapa sér það orðspor að smíða vandaða og
áreiðanlega bíla, en þegar nýr forstjóri tók við
árið 2009 vildi hann ganga skrefinu lengra.
„Akio Toyoda, barnabarnabarn stofnanda
fyrirtækisins gaf það út að án þess að slá nokkuð af gæðunum þá myndi Toyota líka gera bíla
sem væri gaman að horfa á og skemmtilegt að
aka. „Ekki fleiri leiðinlega bíla,“ sagði hann,“
útskýrir Úlfar og skýtur því inn að það sé
ágætis vitnisburður um ágæti þessarar stefnu
að Bandalag íslenskra bílablaðamanna skyldi
fyrr í mánuðinum velja Corollu og RAV4 sem
bestu bílana í sínum flokkum.

En hvað um orkuskiptin? Sölutölur benda til
að íslenskir neytendur séu mjög áhugasamir
um rafmagnsbíla og hafa ýmsir framleiðendur
teflt fram spennandi valkostum fyrir þann
kima markaðarins. Virðist eins og Toyota hafi
ekki sinnt rafvæðingunni af sama kappi, en
þess í stað lagt þeim mun meiri áherslu á orkugjafa eins og vetni.
Úlfar minnir blaðamann á að Toyota hafi
verið leiðandi í þróun bíla með tvinn-drifkerfi
(e. hybrid), og næsta víst að spennandi Toyota
rafmagnsbíll komi á markað áður en langt um
líður. „Toyota er á fleygiferð í þróun rafmagnsbíla, en það er ekki hefð fyrir því hjá
þessum framleiðanda að vera mikið að segja
frá því sem er í undirbúningi. Toyota kemur
ekki á bílasýningar með bíla sem vonir standa
til að komi á markað eftir þrjú ár, heldur
svipta hulunni af nýjungum þegar þær eru tilbúnar og væntanlegar á markað hvað úr
hverju.“
Þá segir Úlfar að Toyota vilji standa vel að
vígi á öllum vígstöðvum, og veðji ekki á einn
orkugjafa umfram aðra. „Má heldur ekki
gleyma að markaðurinn í löndum eins og Íslandi, Noregi og Hollandi, þar sem sala á rafmagnsbílum er mest, er ólíkur mörkuðum annarra landa. Víða um heim er áhugi á
rafmagnsbílum mjög takmarkaður og innviðum ábótavant. Fyrir svo utan að fjöldi landa
framleiðir mest eða allt sitt rafmagn með því
að brenna gas eða kol. Þá eru rafmagnsbílar,
enn sem komið er, dýrari í framleiðslu en hefðbundnir bensín- og dísilbílar og seljast ekki af
ráði nema á þeim stöðum þar sem bílaframleiðendur eða hið opinbera ýmist borga
með þeim eða veita afslætti af gjöldum.“

Neytendur aðeins of varkárir
Þó að salan gangi ágætlega þá myndu bílaumboðin flest vilja sjá líflegri markað fyrir
nýja bíla. Markaðurinn kólnaði töluvert í lok
sumars 2018 og hefur verið nokkuð rólegur
síðan þá. Var kólnunin, eftir mjög góða sölu
2017, rakin til óvissu á vinnumarkaði og margir sem óttuðust að kjarasamningaviðræður

myndu renna út í sandinn og verkföll lama
hagkerfið. Þá var líka óvissa um stöðu WOW
air, og talin hætta á samdrætti í ferðaþjónustu.
Þegar allt kom til alls tókst að komast hjá
meiriháttar röskunum á vinnumarkaði, og
gjaldþrot lággjaldaflugfélagsins olli ekki svo
miklum samdrætti í komum ferðamanna. Samt
tók bílasalan ekki við sér.
„Þar spilar inn í að bílaleigurnar höfðu bætt
mjög vel í flotann hjá sér 2017 og 2018 og
blasti það við að þær myndu draga úr kaupum
á bílum árið 2019. En hvað hinn almenna neytanda snertir þá virðist fólk einfaldlega vera
mjög varkárt og reyna að lágmarka alla
áhættu í fjárhag heimilisins,“ segir Úlfar og
bætir við að það þurfi ekki að koma á óvart
þótt landinn sé enn töluvert hvekktur. „Ég
held að það hafi verið í kringum 70% allra
heimila sem lentu í verulegum hremmingum
vegna bankahrunsins, og stór hópur fólks sem
hefur það sem algjört forgangsatriði að lenda
aldrei aftur í þess háttar veseni.“
Úlfar segir það jákvætt að bankahrunið
virðist hafa gert landsmenn skynsamari og
varkárari, og sjáist t.d. á því að sparnaður
heimilanna fer vaxandi. Margt bendi samt til
að hjá mörgum sé varkárnin meiri en tilefni sé
til. „Ríkissjóður hefur sjaldan staðið betur,
eigna- og skuldastaða heimilanna sjaldan verið
betri, vextir sjaldan lægri, og Íslendingar með
mesta kaupmátt af öllum OECD-löndunum.
Samt er eins og neikvæðu fréttirnar verði ofan
á, og eðlilega litar það væntingar fólks sem svo
aftur hefur áhrif á markaðinn.“
Úlfar kvartar ekki og segir að til lengri tíma
litið sé gott að losna við miklar öfgar og sveiflur í sölu og þó að hægt hafi á sölu nýrra bíla þá
séu umsvifin þeim mun meiri í sölu notaðra
bíla. Þá má greina merki um að farið sé að
gæta ögn meiri bjartsýni í þjóðarsálinni. „Nýjasta vísbendingin kemur frá formanni félags
Fasteignasala þar sem mælist aukning á milli
mánaða, og smám saman að allur almenningur
mun átta sig betur á því að landið er í nokkuð
góðum málum.“
ai@mbl.is

Stólpi Gámar
fyrir atvinnulífið

Stólpi Gámar bjóða gámalausnir fyrir atvinnulífið – til leigu eða sölu
 þurrgáma
 hitastýrða gáma

 geymslugáma
 einangraða gáma

 fleti og tankgáma
 gáma með hliðaropnun

Einnig gámahús og salernishús frá Containex, færanlega starfsmannaðstöðu
frá EuroWagon.dk, gámar og vöruskemmur frá BOS, vörulyftur frá Maber
og skemmur frá Hallgruppen.
Hafðu
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568 010
0

www.stolpigamar.is
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Margrét segir nauðsynlegt fyrir
fyrirtæki að breytast í takt við
tíðarandann hverju sinni.
Stöðnun er að hennar mati
upphafið að endalokunum.
Morgunblaðið/Hari

Óhrædd við stórtækar breytingar
ægjusemi er það orð sem fyrst
kemur upp í huga Margrétar
Kristmannsdóttur, framkvæmdastjóra PFAFF, þegar hún
er spurð hverju hún þakkar þann góða árangur sem felst í því að vera eitt þeirra fyrirtækja sem hafa verið á lista Creditinfo yfir
framúrskarandi fyrirtæki frá upphafi, nú 10
ár í röð. Margrét er af þriðju kynslóð fjölskyldu sinnar sem sinnir rekstri PFAFF en
afi hennar, Magnús Þorgeirsson, stofnaði
fyrirtækið árið 1929 er hann hóf innflutning á
saumavélum til landsins. Kristmann, faðir
Margrétar, tók við rekstrinum 1963 en Margrét settist í framkvæmdastjórastólinn árið
1994. Þá tók þriðja kynslóð fjölskyldunnar alfarið við rekstrinum.

N

Kynslóð sem fór á flug
„Ef ég ætti að nefna eitthvert eitt orð væri
það nægjusemi og þessi gömlu gildi sem giltu
hér í viðskiptalífinu á tímum afa og pabba.
Svo fór mín kynslóð svolítið á flug; þessi kynslóð sem var við stjórnvölinn um og eftir aldamótin og fór eiginlega fram úr sér með afleiðingum sem allir þekkja. Við tókum hins vegar
aldrei þátt í því og þóttum örugglega hálfhallærislegt fyrirtæki hér í kringum 2007. Í
viðskiptum þurfa hins vegar allir að græða –
ekki bara fyrirtækið heldur starfsfólkið og
viðskiptavinurinn, en það er himinn og haf á
milli gróða og græðgi. Þegar kom að hruninu
var Pfaff því í góðum málum og við fórum í
gegnum hrunið með bravör,“ segir Margrét.
Margrét segir að það að hafa verið viðurkennt sem framúrskarandi fyrirtæki rétt eftir
hrun hafi verið gríðarlega mikilvægt á þeim
tíma.
„Ég myndi segja að á árunum eftir hrun
þegar það var verið að velja þessi fyrirtæki þá
hafi þessi verðlaun skipt gríðarlega miklu
máli. Ekki bara fyrir fyrirtækin sjálf heldur
ekki síst út á við. Það sýndi þjóðinni (út á við)
að ekki öll fyrirtæki væru svo til tæknilega
gjaldþrota heldur væru til fyrirtæki sem væru
með sín mál á hreinu. Þetta var mjög sterkt
fyrir ímyndina og mikilvægt fyrir atvinnulífið
sjálft. Einnig styrkti þessi viðurkenning samband okkar við erlenda birgja og sýndi að

Pfaff eða Nova?
Þegar rætt er um breytingar hugsa eflaust
margir um nafnið á fyrirtækinu; PFAFF,
sem fer kannski ekki vel í munni í íslenskum framburði, en fyrirtækið dregur heiti sitt
af PFAFF-saumavélaframleiðandanum
sem Georg Max Pfaff stofnaði árið 1862 í
Kaiserslautern í Þýskalandi. „Við höfum alveg gert okkur grein fyrir því að þetta er
ekki þjálasta nafnið á íslensku. Við eyddum því töluverðum tíma og peningum í
þetta fyrir um 15 árum, löngu fyrir hrun,
þegar það var í tísku hjá mörgum fyrirtækjum að skipta um nafn. Til álita komu
alls konar furðuleg nöfn, oft runnin upp úr
latneskum heitum, og við fengum almannatengslafyrirtæki til þess að fara yfir
þetta nafnamál með okkur. Á endanum

350. sæti

PFAFF
Meðalstórt 132. sæti

Margrét
Kristmannsdóttir
hlutirnir væru ekki allir í skralli á Íslandi en
sú mynd var oft dregin upp í erlendum fjölmiðlum. Það að geta sýnt fram á að þitt fyrirtæki væri með þennan stimpil hafði mjög mikið að segja og hefur styrkt tengslin við okkar
erlendu birgja og auðveldað okkur að ná í ný
viðskiptasambönd.“ segir Margrét.

„Gjörólíkt því sem pabbi og afi ráku“
Margrét segir að velgengni fyrirtækisins í
90 ára sögu þess hafi byggst á því að stjórnendur PFAFF hafi verið óhræddir við að
henda „heilu vöruflokkunum út og taka inn
nýja“, eins og Margrét orðar það. „Fyrirtækið
sem ég rek í dag er gjörólíkt því sem pabbi og

enduðum við með fimm eða sex nöfn sem
við töldum koma til greina sem nafn á fyrirtækinu. En við vorum bara svo lánsöm að
eitt af nöfnunum í pottinum var PFAFF,“
segir Margrét, og það varð á endanum fyrir
valinu. „Það var með það sterka ímynd og
sterka stöðu að niðurstaða okkar var að
ekki væri rétt að fórna því fyrir einhverja
tískubylgju þess tíma. Við erum afskaplega
ánægð að hafa haldið í það nafn í dag,“
segir Margrét.
En hvaða nöfn komu til greina? „Gott ef
eitt af þeim nöfnum var ekki bara NOVA,“
segir Margrét. „Þetta voru oft nöfn með
einhverjum latneskum skírskotunum. En
íhaldssemin getur stundum verið besta
niðurstaðan,“ segir Margrét.

afi ráku. Við höfum bara verið nokkuð lánsöm
að finna út hvar fyrirtæki eins og okkar á
heima,“ segir Margrét.
Spurð nánar út í það hvernig fyrirtækinu
hefur tekist að aðlagast breyttri tíð og hvernig það hefur þróast frá stofnun, árið 1929, segir Margrét að auðvitað hafi svona rótgróið
fyrirtæki gengið í gegnum margar breytingar.
Sem dæmi hafi stór breyting orðið á starfsemi
þess þegar prjóna- og saumageirinn hér á
landi dróst verulega saman fyrir um þremur
áratugum en Pfaff hafði áratugum saman selt
gríðarlega mikið af tækjum og tólum til þess
iðnaðar. Þessi geiri átti hins vegar undir högg
að sækja þar sem Ísland, eins og önnur Evrópulönd, varð sífellt minna samkeppnishæft
við ódýrari lönd og síðan kom ný samkeppni
við prjónaiðnaðinn þegar flísið kom. Í raun og
veru dó þessi iðnaður nánast yfir nótt og á
skömmum tíma missti fyrirtækið um fjórðung
af veltu sinni. Þetta var mikið áfall fyrir fyrirtækið og það tók okkur nokkur ár að komast í
gegnum það og finna jafnvægi á ný.
Við gerðum einfaldlega meira úr öðrum
vöruflokkum sem við vorum með – vorum um
árabil mjög stór innflytjandi þvottavéla og

kæliskápa og flutti fyrirtækið líklega inn 5060 þúsund heimilistæki. Við ákváðum það líka
fyrir um 20 árum að þarna lægi framtíð okkar
ekki og ákváðum því að fara úr þessum
bransa og, einhverjum tíu árum seinna, líka
úr því að flytja inn smáraftæki,“ segir Margrét. Í kjölfar þessara breytinga hafi fyrirtækið m.a. keypt fyrirtækið Borgarljós og farið þannig inn á ljósamarkaðinn, en einnig inn
á símamarkaðinn með því að taka yfir umboðið fyrir NEC sem þjónustar mörg af stærri
fyrirtækjum landsins með símkerfi. „Oft
passa þessi gömlu rótgrónu fyrirtæki ekki
upp á það að breytast með tíðarandanum held
ég. Þau eru oft svolítið föst í sínu. En þú verður alltaf að vera að endurnýja þig – því stöðnun er oft upphafið að endalokunum.“ segir
Margrét.

Sjaldan staðið betur
Í dag felst umfangsmikill hluti rekstrarins
hjá PFAFF í því að flytja inn saumavélar en
fyrirtækið rekur einnig öflugar ljósa- og
hljóðdeildir.
„Hvað varðar hljóð og heyrnartól þá erum
við aðallega á fyrirtækjamarkaði. Við þjónustum útvarps- og sjónvarpsstöðvar, leikhúsin, stúdíó o.fl. Svo erum við mjög stór í
jólavörum; ekki sem við erum að selja mikið í
verslun hjá okkur heldur flytjum við inn mikið
af jólavörum til endursölu í gegnum aðra,“
segir Margrét. Einnig eru stærri aðilar eins
og sveitarfélög sífellt að skreyta meira hjá sér
og við flytjum inn mikið af jólaskrauti fyrir
þessa aðila. En hvernig jólaskraut? „Bara það
sem þú sérð t.d. á Óslóartrénu og á staurunum niðri í bæ og í kringum tjörnina – og
fátt lífgar meira upp á svartasta skammdegið
fyrir höfuðborgarbúa en ljós og fallega
skreyttur bær,“ segir Margrét.
Fjölskyldufyrirtækjum hefur farið fækkandi undanfarin ár en PFAFF er að sögn
Margrétar eitt af elstu fyrirtækjum landsins
sem enn er rekið af sömu fjölskyldu og stofnaði fyrirtækið og segir hún að á 90 ára afmælinu sé óhætt að segja að það hafi sjaldan staðið betur, en eiginfjárhlutfall fyrirtækisins í
árslok 2018 nam 81%.
peturh@mbl.is
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Seldu 862 þúsund kleinur í fyrra
töðugildin hjá IKEA eru nærri því
jafn mörg og dagar ársins og þeim
sinna um 460 starfsmenn í misháu
starfshlutfalli. Verkefnin og handtökin eru ótalmörg og fjölbreytt. Fáir þekkja
þá staðreynd betur en Stefán R. Dagsson,
framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Meira en þrír
áratugir eru liðnir frá því að hann gerðist
kerrustrákur hjá IKEA og nauðsynlegt er að
ítreka að hér er ekki um misritun að ræða.
Hann var aðeins 13 ára gamall þegar vinnusambandið komst á en móðir hans starfaði á
þessum tíma hjá fyrirtækinu. Síðan þá hefur
hann nær einvörðungu starfað við verslunina ef
frá eru talin tvö ár þegar hann vann hjá Johanni Rönning og stuttur tími hjá Hagkaup.
Síðarnefnda tímabilið telst þó varla með, enda
var verslunin í eigu sömu einstaklinga og þeirra
sem áttu þá, og eiga enn, húsgagnarisann í
Kauptúni í Garðabæ.
„Ég var svo fastráðinn þegar ég var 23 ára
og fór þá í innkaupadeildina sem sá um smávöruna. Svo fór ég yfir í birgðamálin. Þá var ég
sölustjóri og sá um val á vörum og söluna. Í
kringum 2008 fór ég svo að aðstoða Þórarin
Ævarsson, þáverandi framkvæmdastjóra,
meira og meira,“ segir Stefán.

S

Verkefni innanlands og utan
En það er þó talsverð einföldun að halda því
fram að Stefán hafi aðeins komið að verslunarrekstrinum sem slíkum því hann hefur með
ólíkum hætti átt aðkomu að ýmsum stórstígum
breytingum í starfseminni.
„Ég tók þátt í að rífa verslunina sem staðsett
var í Húsi verslunarinnar. Þá var ég í hópi
þeirra starfsmanna sem komu að uppsetningu
verslunarinnar í Holtagörðum. Ég fékk að
koma að uppbyggingunni hér í Kauptúni og svo
var ég einnig í uppbyggingunni í Litháen
[starfsemin í Litháen og Lettlandi er undir
sama rekstrarleyfi og verslunin hér á landi].
Það var verkefni sem tók eitt og hálft ár og ég
var talsvert úti á þeim tíma. Nýi lagerinn í
Suðurhrauni var líka verkefni sem ég kom að
og einnig nýja íbúðablokkin í Urriðaholtinu,
skammt frá IKEA í Kauptúni.“
Spurður út í hvort hann hafi aldrei fengið
leiða á því að starfa fyrir sama fyrirtækið í öll
þessi ár segir hann að svo sé ekki.
„Í mínum huga hefur það verið frábært tækifæri að fá að starfa fyrir IKEA og það hefur
verið mjög gaman. Ég er stoltur af því að vinna
hér og ég er stoltur af fyrirtækinu sem slíku.
Það skiptir miklu máli. Hérna hef ég lært
gríðarlega margt og fjölbreytileikinn er svo
mikill að maður er alltaf í einhverju nýju. Það
er alltaf eitthvað nýtt að gerast.“
IKEA hefur vaxið mjög síðastliðinn áratug
og er orðið stórveldi á íslenskum húsgagna- og
smásölumarkaði. Stefán segir það hafa verið
fróðlegt að fylgjast með og vera þátttakandi í
þeim vexti.
„Það var mikill samdráttur eftir hrun, eða
um fjörutíu prósent mælt í rúmmetrum. En síðan þá hefur orðið hrein og klár sprenging. Við
erum með sölu sem er á svipuðum slóðum og
stærri markaðir á borð við Litháen og Lettland.“
Stefán tók við starfi framkvæmdastjóra fyrr
á þessu ári eftir að Þórarinn Ævarsson sagði
starfinu lausu. Þegar hann er beðinn um að
skyggnast yfir farinn veg og svara því hvað
tryggt hafi velgengni IKEA hér á landi stendur
ekki á svörum.
„Starfsfólkið skiptir höfuðmáli. Við leggjum
höfuðáherslu á að því líði vel og við leitum allra
leiða til að efla það alla daga ársins. Við erum
með allskyns námskeið og utanumhald í kringum það. Við leggjum okkur einnig fram um að
taka vel á móti nýju fólki þegar það byrjar hjá
okkur. Þá hefur alla tíð skipt miklu máli að allir
eru þátttakendur. Þetta er samvinnuverkefni
þar sem kallað er eftir sjónarmiðum allra
þeirra sem starfa hjá fyrirtækinu. Þessu hef ég
kynnnst mjög vel alveg frá því að hafa verið hér
í hlutastarfi sem unglingur og upp í það að
stýra fyrirtækinu frá degi til dags.“
Hann segir að með þessari nálgun forðist
stjórnendur fyrirtækisins að setja hlutina upp í
excel í von um að fá út rétta niðurstöðu.

Stefán R. Dagsson
hefur starfað hjá IKEA í
rúma þrjá áratugi.
Morgunblaðið/Hari

Leggja stóraukna áherslu á umhverfismál og banna einnota plast
IKEA hefur lengi verið í fararbroddi hvað varðar umhverfisvernd hérlendis. T.d. hefur ekkert annað fyrirtæki byggt upp eins öfluga aðstöðu fyrir rafbílaeigendur. Stefán segir að
það sé mjög áhugavert að sjá hversu hröð þróunin í umhverfismálunum sé um þessar
mundir.
„Þessi áhersla hefur lengi verið til staðar en hún hefur aukist gríðarlega síðastliðin ár.
Það sjáum við t.d. með sífellt minni plastnotkun og frá næsta ári verður bannað að selja
einnota plast í verslunum fyrirtækisins. Þá höfum við líka tekið rafbílaþróunina föstum
tökum og viðskiptavinir okkar hafa í æ meira mæli nýtt sér rafskutlur sem við lánum í tvo
tíma í senn.“ Stefán segir vöruúrvalið að sjálfsögðu ekki undanskilið í þessum málum.
„Hver einasta vara er hönnuð með það í huga að hún hafi vistvæna eiginleika og það getur þá átt við um notagildið, hráefnið eða framleiðsluaðferðir.“

71. sæti

IKEA
Stórt 72. sæti

Stefán R. Dagsson
„Við erum djörf og prófum hluti sem ekki
myndu koma út úr excel-skjalinu. Við fáum
ábendingar og hugmyndir alstaðar að úr fyrirtækinu og þegar stjórnendur þess koma saman
heyrast þá raddir starfsfólksins þegar kemur
að ákvarðanatökunni.“

Meiri þjónusta lykill að árangri
Djarfar tilraunir hafa leitt til þess að IKEA á
Íslandi hefur ekki endilega farið troðnar slóðir í
rekstrinum þegar litið er til þeirra rúmlega 430
verslana sem reknar eru undir sama heiti um
veröld víða. Stefán segir að þar hafi m.a. komið
í ljós að góður árangur hafi náðst af meiri þjónustu en tíðkast hefur.
„Þetta sést t.d. á teikniþjónustunni hjá okkur. Erlendis er fólki að mestu bent á að teikna
upp innréttingar sjálft og svo kemur það og fær
þjónustu í einn klukkutíma eða svo til að ganga
frá pöntun og endanlegu útliti. Við tökum hins
vegar niður beiðnir hjá fólki og teiknum svo
upp innréttingar eftir ákveðnum stöðlum og á
grunni þarfapýramída. Þannig sköpum við t.d.

eldhús sem flestir ættu að geta nýtt sér vel.
Með þessu dregur líka úr áhættunni að fólk fari
einhverjar leiðir sem það sér svo eftir því fólk
kann kannski ekki að forðast ákveðin vandamál
sem reyndir teiknarar þekkja út og inn. Svo
hefur fyrirtækjaþjónustan okkar einnig verið
mjög umfangsmikil og meiri en hjá flestum öðrum IKEA-verslunum í heiminum. Þar erum við
að þjónusta hótel, verktaka, Airbnb-rekstraraðila, bændur í ferðaþjónustu og fleiri og fleiri.
Við teiknum, skipuleggjum og aðstoðum við að
koma heildarmynd á hlutina. Þessi þjónusta
hefur verið mikið nýtt og aukið umsvifin okkar
á þessum markaði gríðarlega.“

Veitingasalan vex og vex
Meðal þess sem dregur ótölulegan fjölda
fólks í verslun IKEA á hverjum degi er veitingasala sem nú er í boði á báðum hæðum hússins, annars vegar í matvöruverslun og bakaríi á
jarðhæð og á veitingastað og kaffihúsi á annarri hæð. Stefán segir að þessari þjónustu hafi
verið afar vel tekið og að henni vaxi ásmegin
með hverju ári.
„Þetta eru um 15 prósent af veltunni hjá okkur meðan hlutfallið er um 7% víðast hvar erlendis. Vöxturinn er talsverður á hverju ári. En
við höfum líka farið aðrar leiðir en aðrir. Við
bjóðum upp á 7 til 9 rétti að jafnaði meðan flestir eru með 4 til 5. Svo erum við með rétti mánaðarins sem auka fjölbreytileikann enn frekar.“
Um helgar má sjá straum af fólki inn og út úr
versluninni allt frá opnun. Því ræður m.a. sífellt

meiri aðsókn í brauð og sætindi sem starfsmenn fyrirtækisins galdra fram í risastóru bakaríinu. Stefán segir að það njóti sífellt meiri vinsælda og að sérstaða þess sé sú að nær allt
brauð og sætabrauð sem þar fæst sé bakað innanhúss.
„Á flestum öðrum stöðum er verið að kaupa
hlutina inn að nokkru leyti tilbúna en hér erum
við með aðstöðu til að gera allt frá grunni. Það
nýtist bæði í bakaríinu, á veitingastaðnum og á
kaffihúsinu. Við steikjum t.d. kleinur og ástarpunga. Á síðasta ári seldum við 862 þúsund
kleinur og salan hefur aukist enn í ár.“

Vandasamur tími
Á síðastliðnu ári nam hagnaður IKEA tæplega 528 milljónum króna og dróst verulega
saman frá fyrra ári þegar hagnaðurinn slagaði í
nærri milljarð. Stefán segir að rekstrarumhverfið sé krefjandi og að í því felist helstu
áskoranirnar núna.
„Kostnaður fyrirtækja hefur aukist gríðarlega og farið raunar upp úr öllu valdi. Það er
mikil áskorun fyrir okkur að ná honum niður og
hagræða. Við teljum það rétta leið án þess að
segja upp fólki enda er fyrirtækið ekkert án
starfsfólksins sem þar starfar.“
Fyrrverandi framkvæmdastjóri vitnaði oft til
þess að smásala snerist um smáatriðin og Stefán segir að það sé hárrétt.
„Þetta snýst um það og að vanda sig. Við einbeitum okkur að því að halda versluninni í toppstandi og þannig að hún sé alltaf áhugaverð.
Við erum svo svakalega lítill markaður að til
þess að halda uppi veltunni verðum við að fá
hvern Íslending að minnsta kosti sex sinnum á
ári í heimsókn. Til þess að það takist verðum
við að gera breytingar svo að fólk hafi eitthvað
nýtt að sjá. Svo viljum við hafa eitthvað
skemmtilegt að gerast og það skiptir líka miklu
máli.“
Á sama tíma og Stefán og hans fólk lítur inn
á við í rekstrinum hefur fyrirtækið tryggt sér,
fyrst íslenskra fyrirtækja, svokallaða AEOöryggisvottun sem Tollstjóri hefur komið á.
Um er að ræða alþjóðlega gæðavottun sem felur í sér að fyrirtæki er viðurkennt sem öruggur
hlekkur í aðfangakeðjunni, hefur tileinkað sér
ábyrga tollameðferð og uppfyllir kröfur um alþjóðlega vöruflutninga. Stefán segir þetta
mikla viðurkenningu fyrir IKEA hér á landi.
ses@mbl.is
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Vandaðar íslenskar innréttingar

AXIS framleiðir
eldhúsinnréttingar
í miklu úrvali
Val er um mismunandi útlit, viðartegundir
og ﬂeira.
Viðskiptavinum stendur til boða aðstoð
hönnuða AXIS, við að teikna upp og
útfæra innréttingar og skápa.
Hjá AXIS er veitt ráðgjöf um val á innréttingum en sjá má nokkurn hluta úrvalsins í
glæsilegum sýningarsal AXIS, Smiðjuvegi 9
í Kópavogi.

Smiðjuvegi 9 · 200 Kópavogi · Sími 535 4300 · axis.is
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Guðrún Ragna segir
stærstu hindrunina í
rekstrinum vera að
fá góðar lóðir undir
bensínstöðvar.

Morgunblaðið/Eggert

Einbeita sér 100%
að tveimur vörutegundum
að má eflaust fullyrða að enn þann
dag í dag njóti Atlantsolía sérstakrar velvildar hjá hópi neytenda
fyrir það að hafa stóraukið samkeppni á íslenskum eldsneytismarkaði. Fyrirtækið var stofnað árið 2002 og opnaði sína
fyrstu bensínstöð í lok árs 2003. Á þeim tíma
skiptu þrjú stór olíufélög markaðinum á milli
sín, en Atlantsolía ruddi brautina fyrir aukna
samkeppni og eru seljendur eldsneytis á bíla
núna orðnir sex talsins.
Guðrún Ragna Garðarsdóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir að upphafsmenn Atlantsolíu hafi hvergi verið bangnir, þó
að mótbyrinn hafi verið mikill. „Upphaflega
stóð til að félagið sinnti fyrst og fremst sölu
eldsneytis á skip en nánari skoðun leiddi í ljós
að það yrði mun erfiðara að fara inn á þann
markað en inn á markaðinn fyrir bifreiðaeldsneyti,“ segir hún. „Þá vildi svo heppilega til,
þegar fyrirtækið er að taka á sig mynd, að einstaklingur sem átti bensínstöð við Kópavogsbraut var tilbúinn að selja hana til Atlantsolíu
þegar eftir því var leitað. Sú stöð var því
fyrsta bensínstöðin sem félagið opnaði.“

Þ

Gerðu allt frá grunni
Eins og gefur að skilja var smæðin til trafala í fyrstu og var eldsneytið flutt inn með
gámaskipum, í sérstökum tönkum. „Á þeim
tíma var hvorki hægt að komast að í þeim olíugeymslum sem fyrir voru í landinu, né heldur
að nýta dreifingarnetið, en það hefur breyst
m.a. vegna aðgerða samkeppniseftirlitsins til
að lækka aðgangshindranir inn á markaðinn.
Við þurftum hins vegar að byggja okkar eigin
birgðastöð, koma upp okkar eigin dreifikerfi,
og gera það allt frá grunni.“
Atlantsolía markaði sér strax þá sérstöðu
að reka aðeins sjálfsafgreiðslustöðvar, lausar
við allt prjál. „Við kynntum líka dælulykilinn
til leiks og var það í fyrsta skipti sem einstaklingar áttu kost á afslætti af eldsneyti sem
umbun fyrir að halda tryggð við fyrirtækið.
Varð það til þess að okkur tókst nokkuð hratt
að byggja upp góðan viðskiptavinagrunn.“
Olíufélagið hefur stækkað tiltölulega jafnt
og þétt en fjöldi bensínstöðva tók þó nýlega

snúið er að fá hentuga lóð. Á sumum stöðum
eru sveitarstjórnirnar ólmar að fá meiri samkeppni á bensínmarkaðinn á sínu svæði á meðan annars staðar er illgerlegt að komast að. „Í
langan tíma hefur verið mjög erfitt að fá lóð í
Reykjavík. Þar hefur nú verið ákveði að
fækka bensínstöðvum, og var þó á brattann að
sækja löngu áður en sú stefna var mörkuð.
Samkeppniseftirlitið hefur beint tilmælum til
sveitarfélaganna að horfa til samkeppnisþátta
við lóðaúthlutun, en getur ekki gert meira en
það.“

Atlantsolíu hefur
vaxið fiskur um
hrygg frá því að
fyrirtækið var
stofnað árið
2002.

Bensínbílar ekki að
hverfa af götunum

Morgunblaðið/Halldór Kolbeins

138. sæti

ATLANTSOLÍA
Stórt 125. sæti

Guðrún Ragna
Garðarsdóttir
kipp þegar samkeppnisyfirvöld úrskurðuðu að
samruni olíufyrirtækis og matvöruverslanakeðju yrði háður sölu á fimm bensínstöðvum.
Atlantsolía keypti þær allar og byggði eina
nýja til viðbótar, svo að samtals bættust við
sex stöðvar á þessu ári. Eru benínstöðvar Atlantsolíu núna 25 talsins og dreifast um alla
landshluta að Vestfjörðum undanskildum.
Flestar eru bensínstöðvarnar á stórhöfuðborgarsvæðinu og selur Atlantsolía eldsneyti eingöngu í þéttbýli. Markaðshlutdeild
fyrirtækisins er um 10%.

Lóðamál stærsta hindrunin
Samkeppnin er hörð, og sala á eldsneyti er
enginn dans á rósum. Aðspurð hvað hafi hjálp-

að til að halda rekstrinum á réttri braut segir
Guðrún að það hafi breytt miklu að hafa skýra
stefnu allt frá upphafi: að félagið myndi eingöngu selja eldsneyti, og þá eingöngu í sjálfsafgreiðslu. „Það var aldrei inni í myndinni að
vera með einhvern hliðarrekstur, s.s. matsölu
eða smurþjónustu. Í staðinn höfum við einbeitt okkur 100% að þessum tveimur vörutegundum: bensíni og dísilolíu,“ útskýrir Guðrún
„Vitaskuld einfaldar það reksturinn á vissan
hátt að hafa vöruframboðið ekki flóknara, en
um leið þá fylgja þessari stefnu töluverðar
áskoranir enda eru allir samkeppnisaðilar
okkar að selja sömu vöruna, og þá spurning
hvað hægt er að gera til að laða viðskiptavinina til okkar og missa þá ekki annað.“
Hún segir það líka mun auðveldara fyrir
nýja aðila að koma inn á olíumarkaðinn í dag
en árið 2003, en þó séu enn til staðar hindranir
sem getur verið erfitt að yfirstíga. „Stærsta
hindrunin er að fá lóð undir bensínstöð, og
rekstrarforsendurnar allt aðrar hjá þeim sem
hafa fengið lóðum úthlutað frá sveitarfélögum
og hjá hinum sem þurfa að leigja lóðir,“ upplýsir Guðrún.
Er breytilegt á milli sveitarfélaga hversu

Ýmsar áskoranir eru framundan og verður
áhugavert að sjá hvernig Atlantsolía mun t.d.
bregðast við nú þegar hlutfall rafmagnsbíla í
bílaflota landsmanna hækkar ár frá ári. Guðrún segir það vitaskuld hafa áhrif á söluna að
bílar verða sífellt sparneytnari en á móti
hjálpi það olíufélögunum að ferðamenn
streyma til landsins og þurfa að fylla á tankinn á leið sinni um hringveginn. „Við höfum
ekki fengið svo stóran bita af túrista-kökunni,
enda ekki með margar stöðvar úti á landi,“
segir Guðrún og bætir við að þótt rafmagnsbílar kroppi í markaðinn séu bensín- og dísilbílar ekki að fara að hverfa af götunum í
bráð. Hún á ekki von á að Atlantsolía taki þátt
í rafvæðingunni, s.s. með því að setja upp
hraðhleðslustöðvar, enda má vænta þess að
flestir eigendur rafbíla stingi í samband heima
hjá sér og í vinnunni, og helst þörf á hraðhleðslustöðvum við hringveginn.
Ýmsar hugmyndir hafa komið til skoðunar,
s.s. að nýta tilteknar lóðir Atlantsolíu með
öðrum hætti, og mögulega hleypa þar að annarri starfsemi. Þá sé stöðugt leitað leiða, í sífellt harðnandi samkeppni, til að hagræða og
þannig hætti Atlantsolía t.d. að reka eigið
dreifikerfi. „Nýir aðilar hafa komið til sögunnar og hrist upp í markaðinum. Við fórum
út í þann slag af fullum krafti og fundum leiðir
til að hagræða enn meira í rekstirnum. Vorum
við áður með 19 starfsmenn og 19 stöðvar, en
rekum í dag 25 stöðvar með 10 starfsmenn.“
ai@mbl.is

UMHVERFISVÆNI
RUSLAPOKINN
Hugsum áður en við hendum!
Umhverﬁsvæni ruslapokinn er úr maíssterkju
sem brotnar niður á nokkrum vikum án þess
að valda skaða í náttúrunni.

Umhverﬁsvæni ruslapokinn er með handföngum
og passar vel í ruslatunnur á heimilum eða
sem burðarpoki í verslunum.

SEGÐU NEI
VIÐ PLASTI

www.igf.is
Umhverﬁsvæna ruslapokann má nálgast í öllum helstu verslunum
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Exeter hótel er eitt nýjasta hótel keðjunnar
sem hefur vaxið ört og
telja hótelin nú ellefu
og starfa um 430 hjá
fyrirtækinu í um 300
stöðugildum.

„Þetta hefur verið krefjandi ár“
undanförnum árum hafa miklar
breytingar orðið á rekstri Keahótela
sem í dag er ein af stærstu hótelkeðjum landsins. „Áhersla hefur
verið á aukinn fjölda hótela sem falla vel að
rekstrinum og styrkja enn frekar rekstrargrundvöll félagsins með það að leiðarljósi að
auka hagkvæmni og verðmætasköpun,“ segir
Kristján Daníelsson, framkvæmdastjóri
rekstrar hjá Keahótelum.
Upphaf Keahótela í hótelrekstri má segja að
hafi verið árið 2000 en það ár tók félagið yfir
og sameinaði gistirekstur Hótels Kea og Hótels Hörpu á Akureyri. Ekki leið á löngu þar til
fleiri hótel bættust við og á næstu árum bættust Hótel Norðurland, Hótel Gígur og Hótel
Björk í Reykjavík við reksturinn. Árið 2005
tóku Keahótel svo yfir reksturinn á Hótel
Borg í Reykjavík „sem er eitt glæsilegasta
hótelið okkar og má segja að hafi verið ákveðin
vatnaskil í rekstri félagsins. Síðan hefur orðið
enn meiri vöxtur“, segir Kristján.
Þá bættust við þrjú hótel árið 2018. Í júlí það
ár tóku Keahótel við rekstrinum á Hótel Kötlu
við Vík í Mýrdal og var ráðist í miklar endurbætur á hótelinu, bæði gistirýmum og
veitingasal, og mun endurbótum verða haldið
áfram í vetur. Exeterhótel var opnað í ágúst
2018 en það er nýtt hótel við Tryggvagötu í
Reykjavík. Sama mánuð tók hótelkeðjan yfir
reksturinn á Sandhóteli á Laugavegi. Hótelin
eru nú orðin ellefu með samtals 911 herbergi
og eru á fimmta hundrað starfsmenn hjá keðjunni. „Þannig að þetta hefur vaxið mjög mikið
og því fylgja eðlilegir vaxtarverkir. Svo erum
við að koma inn í öðruvísi tíma núna og það eru
öðruvísi verkefni sem koma með því,“ útskýrir
framkvæmdastjórinn. Kristján kveðst ekki
geta sagt til um hvort félagið hyggi á frekari
vöxt og fjölgun hótela að svo stöddu. „Ég held
við munum fylgjast vel með markaðnum.
Óneitanlega myndast tækifæri í svona umhverfi og við höfum vaxið mjög hratt, en við erum í innviðastyrkingu núna.“

Á

Breytt stefna vegna
fækkunar ferðamanna
Árið 2019 hefur verið krefjandi fyrir hótelkeðjuna eins og önnur fyrirtæki í ferðamannaiðnaðinum, en í sumar komu 678 þúsund erlendir ferðamenn til landsins borið saman við
803 þúsund ferðamenn sumarið í fyrra. „Samhliða hlutfallslegri hækkun rekstrarkostnaðar
og fækkun ferðamanna til landsins þarf að
horfa í öll horn. Ef við skoðum bara sumarið þá
er heildarfækkunin 16% og fækkun Banda-

Morgunblaðið/Hanna

Kristján Daníelsson, framkvæmdastjóri rekstrar Keahótela, segir
mikla óvissu einkenna rekstrarumhverfi hótelgeirans í dag.

75. sæti

KEAHÓTEL
Stórt 74. sæti

Kristján Daníelsson
ríkjamanna 35%. Við höfum verið með mikinn
fjölda af bandarískum ferðamönnum og höfum
þess vegna þurft að breyta okkar stefnu til að
mæta þessu,“ útskýrir Kristján sem jafnframt
bendir á að um 28% allra ferðamanna sem
hingað koma hafi verið frá Bandaríkjunum.
Þá hefur ferðamönnum frá Þýskalandi,
Frakklandi, Bretlandi og Kanada fækkað
nokkuð. Á móti hefur ferðamönnum frá Kína
fjölgað um 11,5% frá sama tíma í fyrra en þeir
eru um 5% ferðamanna sem koma til landsins.
Jafnframt var herbergjanýting í sumar minni
en á sama tíma í fyrra eða um 4 til 5,2% eftir
mánuðum, en hún hefur þó ekki minnkað alveg
í takt við fækkun ferðamanna.
Er hann er spurður um framtíðarhorfur
greinarinnar og þróun í komu ferðamanna á
næstu árum segist hann því miður ekki eiga
kristallskúlu. „En það sem stendur aðallega í
vegi fyrir því að horfa til framtíðar er óvissa.
Ef við lítum bara til næsta árs er óvissa um
fjölda ferðamanna og framboð á flugi. Þetta

Hótel Kea á Akureyri er ekki eingöngu fyrsta hótel keðjunnar, heldur
einnig eitt helsta kennileiti Akureyrar. Fyrirtækið á einnig Hótel Borg.

eru mjög stórir óvissuþættir fyrir reksturinn
og það þarf að hafa það í huga þegar horft er
fram á við, þetta gerir alla áætlanagerð og
skipulag erfitt.“

Harðnandi samkeppni
Spurður hvort það sé áskorun að kljást við
slíkt rekstrarumhverfi segir hann svo vera.
„Já, það er krefjandi, en þessu mætum við með
því að að styrkja innviði, efla þjónustu og vera
tilbúin að mæta breyttum aðstæðum. Þetta
hefur verið krefjandi ár.“ Þá hafi í kjölfar
fækkunar ferðamanna orðið harðnandi samkeppni sem hafi leitt til lækkunar á verði.
Bókunarglugginn hefur styst talsvert og hefur
afbókunum með stuttum fyrirvara fjölgað, að
sögn Kristjáns.
„Þrátt fyrir þetta hefur nýting hjá okkur
verið nokkuð í takt við áætlanir,“ bætir hann
við. „Við teljum að lykillinn að áframhaldandi
árangri þegar eftirspurn minnkar felist í þjónustu og upplifun gesta ásamt tækninýjungum
og þróun kerfa sem gerir okkur enn frekar
kleift að veita ferðaskrifstofum, fyrirtækjum
og einstaklingum framúrskarandi þjónustu.
Góð þjónusta og að skila því sem lofað er eru
mikilvægustu þættirnir í þessum geira.“

Starfsfólkið mikilvægur þáttur
Framkvæmdastjórinn segir grundvöllinn að
því að mæta breyttu markaðsumhverfi vera að
styrkja innviði félagsins. „Félagið stendur

traustum fótum og er með gott bakland. Félagið leggur mikinn metnað í það að vera með
faglegan rekstur. Það sem gerist í þessu umhverfi í dag er að maður þarf að horfa inn á við
og við leggjum mikla áherslu á að styrkja innviði fyrirtækisins núna. Við erum að fjárfesta í
nýrri tækni og nýjum kerfum til að mæta aukinni samkeppni.“
Hann telur hins vegar ekki líklegt að ný
tækni muni draga verulega úr launakostnaði.
„Í raun er ekki auðvelt fyrir fyrirtæki í hótelrekstri að fækka starfsfólki til þess að auka afköst þar sem þetta er þjónustuumhverfi og það
breytist líklega ekki. Styrking tæknilegu innviðanna eru til þess að mæta þessum breyttu
markaðsaðstæðum, sjá fyrir hornin og vera
tilbúin fyrir þær breytingar sem fram undan
eru.“
Kristján segir starfsfólkið mikilvægan þátt í
því sem hótelin selja. „Það sem er mikilvægt
fyrir okkur eru verkefni eins og þau sem eru
þegar í gangi. Við erum að bæta í þjónustuna,
við erum að bæta þjálfun starfsmanna og
leggjum áherslu á upplifun til þess að vera
samkeppnishæfari. Starfsfólkið er aðaldrifkrafturinn í þeirri vinnu vegna þess að við
erum með svo mikið af fólki sem er í beinum
samskiptum við viðskiptavininn eða það sem
hann er að upplifa. Við erum mjög stolt af því
að við höfum vaxið mjög mikið í ánægju, upplifun og þjónustu meðal gesta.“
gso@mbl.is

Bjórglös
fyrir veitingastaði og bari
Mikið úrval
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VIÐSKIPTAMOGGINN FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI

María Björk segir að sífellt
fleiri sjái kosti í því að vera
á leigumarkaði í stað þess
að kaupa fasteign.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Sjá tækifæri í fjárfestingum
í byggingarverkefnum
lma (áður Almenna leigufélagið) er
ungt en stöndugt fyrirtæki, stofnað
árið 2014 til að annast eignaumsýslu
og útleigu húsnæðis fyrir ýmsa fjárfestingarsjóði. „Svo byrjar félagið að kaupa
fasteignasöfn og fasteignafélög, stækkar hratt
og tekur á sig núverandi mynd á árunum 2016
til 2017,“ segir María Björk Einarsdóttir framkvæmdastjóri.
Í dag hefur Alma á að skipa rösklega 1.200
íbúðum eða hér um bil 108.000 fermetrum íbúðarhúsnæðis. Eignasafnið er að stærstum hluta
á höfuðborgarsvæðinu og starfa fimmtán
manns hjá fyrirtækinu sem ratar núna í fyrsta
skipti á lista Creditinfo yfir Framúrskarandi
fyrirtæki.
Að sögn Maríu má m.a. skrifa góðan árangur
undanfarin ár á hagfelldar aðstæður á fasteignamarkaði og góða eftirspurn eftir leiguhúsnæði. Æ fleiri kjósi langtímaleigu sem sinn
fyrsta kost í húsnæðismálum og standi leigufélögin þá vel að vígi enda geti þau boðið upp á
þjónustu og stöðugleika sem ekki er alltaf hægt
að ganga að sem vísum á almennum leigumarkaði. „Margir af viðskiptavinum okkar hafa einmitt reynslu af því að hafa lent á flakki milli
leiguíbúða vegna breytinga hjá leigusala eða
vegna þess að eignin hefur einfaldlega verið
seld ofan af þeim,“ segir María og bendir á að
Alma hafi lagt sig fram við að bjóða hátt þjónustustig. „Bæði getum við tryggt viðskiptavinum okkar leiguhúsnæði til langframa, en
bættum nýlega við þeim möguleika að tryggja
fast leiguverð í sjö ár, tengt vísitölu neysluverðs. Við leggjum okkur líka fram við að jafna
aðstöðumun þeirra sem eiga húsnæði og þeirra
sem leigja s.s. með því að hafa leigjendur með í
ráðum með breytingar og endurbætur, og með
því að leyfa gæludýrahald.“

A

Leigjandinn hefur sveigjanleika
Eflaust hefur mörgum lesendum verið kennt
að það sé langtum betri kostur að eiga húsnæði
heldur en að leigja, og að það eigi að vera markmið allra fjölskyldna að eiga skuldlaust þak yfir

Örugg langtímafjárfesting
Starfsemi fasteignafélaga er á margan hátt
frábrugðin öðrum rekstri, enda áhætta,
eignasafn og verðmætasköpun af allt öðrum toga en víðast annars staðar í atvinnulífinu. „Í sögulegu tilliti þá hafa fjárfestingar
í íbúðarhúsnæði á Íslandi einkum verið
skammtímafjárfestingar aðila sem hafa
reynt að tímasetja kaup og sölu þannig að
innleysa mætti hagnað í gegnum verðhækkun á markaði. Leigufélögin sem komið hafa fram á sjónarsviðið að undanförnu
byggja á annars konar módeli sem gengur
út á langtímaeignarhald á íbúðarhúsnæði
og þá ávöxtun á fjárfestingunni sem vænta
má í formi leigutekna,“ útskýrir María.
Er algengt að krafan um arð af fjárfest-

85. sæti

ALMA
Stórt 84. sæti

María Björk Einarsdóttir
höfuðið. Að sögn Maríu fer þeim þó fjölgandi
sem sjá að leiguhúsnæði er ekki endilega lakari
kostur. „Að vera leigjandi býður t.d. upp á mikinn sveigjanleika og minna sem bindur fólk við
einn stað ef t.d. atvinnutækifæri býðst í öðrum
landshluta eða í öðrum heimshluta. Þá snýr
sveigjanleikinn líka að því að geta minnkað eða
stækkað við sig eftir þörfum, án alls þess umstangs og kostnaðar sem fylgir því að kaupa og
selja fasteign. Leigjandinn er heldur ekki að
taka á sig kostnaðinn við ófyrirséð útgjöld
vegna viðhalds og framkvæmda, þarf ekki að
óttast að sitja uppi með leynda galla, og þarf

ingu sé ekki eins há og í atvinnurekstri almennt, enda fasteign yfirleitt traust fjárfesting. „Að kaupa dreift safn
íbúðarhúsnæðis á sterku markaðssvæði,
s.s. miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu, er
almennt mjög örugg langtímafjárfesting þó
að vissulega geti markaðsverð sveiflast
töluvert til skemmri tíma litið.“
Að því sögðu þá skiptir miklu máli
hvernig félagið er rekið og hvernig eignunum er sinnt. Bendir María á að stórt og
fjölbreytt safn eigna minnki áhættu og
lækki hlutfallslegan umsjónarkostnað á
sama tíma og aðkoma fagaðila hjálpar til
að tryggja gott viðhald og endingu húsnæðisins sem fjárfest hefur verið í.

bara að borga sína föstu leigu mánaðarlega.“
Loks eru leigjendur lausir við þá áhættu sem
getur fylgt fasteignakaupum og skuldsetningu.
„Bæði getur það haft mikil áhrif á fjárhag fólks
að kaupa eða selja á röngum tíma, en svo er líka
hefð fyrir því á Íslandi að hafa miklar skuldir
áhvílandi á fasteignum og hefur það annars
konar áhættu í för með sér ef t.d. vaxta- og
lánaumhverfið breytist eða harðnar á dalnum í
samfélaginu.“

Rekast á fyrirstöðu í kerfinu
Athygli vekur að Alma hefur ekki stækkað
eignasafn sitt að ráði undanfarin tvö ár og er
svipaða sögu að segja af öðrum félögum, sem
haldið hafa að sér höndum í fasteignakaupum.
María segir að þegar eignum er bætt við safnið
þurfi að vega og meta kaupverð, rekstrarkostnað og væntar leigutekjur en eftir því sem
fasteignaverð hafi farið hækkandi hafi góðum
kauptækifærum fækkað. „Til framtíðar teljum
við tækifærin frekar felast í því að fjárfesta í
nýbyggingum og byggingarverkefnum frekar

en að kaupa eignir á almennum markaði. Við
höfum fylgst vel með þróuninni erlendis, til
dæmis í Bretlandi, þar sem hefur færst mjög í
aukana að fasteigna- og leigufélög fjármagni
nýbyggingarverkefni beint og taki þannig
bankann út úr myndinni, án þess þó að axla
verktakaáhættu. Verktakinn lágmarkar sína
söluáhættu og fjármögnunaráhættu og skilar
þetta sér allt í hagkvæmara kaupverði. Ekki
nóg með það heldur getur leigufélagið tryggt
að þær íbúðir sem eru byggðar séu hagkvæmar
í rekstri og henti vel til útleigu, og af þeirri
stærð og gerð sem leigjendur vilja.“
En þó að það væri upplagt að setja aukinn
kraft í nýbyggingarverkefni með þessum hætti
þá reka Alma, og fleiri félög í sömu sporum, sig
á fyrirstöður hér og þar í kerfinu. María segir
skipulagsferlið þunglamalegt og þrátt fyrir að
nýverið hafi verið gerðar jákvæðar breytingar
á byggingareglugerð þá séu þröskuldarnir
óþarflega margir og húsbyggjendum settar
þrengri skorður en tilefni er til. Þá fylgi mikil
gjaldtaka byggingaverkefnum, lítið samræmi
sé á milli sveitarfélaga með það hvernig verkefnin fara í gegnum kerfið og ógagnsæi einkenni umsóknar- og úttektarferli. Ekki megi
heldur gleyma að fasteignir bera nokkuð háan
skatt og í tilviki Ölmu mynda fasteignagjöld um
34% af rekstrarkostnaði fasteigna félagsins, en
hjá félögum sem leigja út atvinnuhúsnæði sé
skattbyrðin enn þyngri og fari í sumum tilvikum upp í u.þ.b. 70% af rekstrarkostnaði fasteigna.
Til að gera illt verra þá er útlit fyrir samdrátt
í fjárfestingu í íbúðarhúsnæði enda eiga mörg
byggingafélög í erfiðleikum með að fá fyrirgreiðslu í bankakerfinu. „Sértækir skattar og
dýr fjármögnun hafa verið að hamla bönkunum
þegar kemur að fjármögnun ýmissa verkefna.
Þetta hefur vissulega áhrif á fjárfestingu í nýju
húsnæði og þrátt fyrir kipp í húsbyggingarverkefnum upp á síðkastið eru horfur á að
minna verði afhent af nýjum íbúðum árin 20212022 en árin 2019-2020.“
ai@mbl.is

91%
Morgunblaðið og mbl.is
ná til 91% landsmanna
í viku hverri.*
Hvar auglýsir þú?
*Á aldursbilinu 18–80 ára skv. mælingum Gallup á fyrsta ársfjórðungi 2019.
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Framúrskarandi fyrirtæki sem greiddu
hæstu skatta á rekstrarárinu 2018
Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Nr.

Heima er best.
Hjá Heimavöllum búa um tvö þúsund fjölskyldur
í öruggum leigueignum um land allt.
Hjá okkur hugsar þú um þig og þína meðan
við sjáum um húsfélagið og viðhaldið.
Þú finnur leigueignaframboð okkar á heimavellir.is.
Er nýja heimilið þitt kannski þar?

Nafn

Tekju- og eignaskattar

1 Landsvirkjun

6.924.892 95050=

2 Marel hf.

3.130.905 430570=

3 Össur hf.

1.989.359 273727=

4 Brim hf.

1.449.809 199801=

5 Samherji hf.

1.400.780 192808=

6 Bláa lónið hf.

883.182 121879=

7 Síldarvinnslan hf.

878.175 120880=

8 Síminn hf.

847.000 116884=

9 Reginn hf.

773.000 106894=

10 Northern Lights Leasing ehf.

755.447 104896=

11 Samherji Ísland ehf.

716.111 98902=

12 Útgerðarfélag Akureyringa ehf.

703.454 97903=

13 Hagar hf.

575.000 79921=

14 Eik fasteignafélag hf.

482.000 66934=

15 Hlekkur ehf.

470.778 65935=

16 Hagar verslanir ehf.

459.000 63937=

17 Kaupfélag Skagﬁrðinga (svf.)

448.034 61939=

18 Össur Iceland ehf.

422.394 58942=

19 N1 hf.

417.846 57943=

20 Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

370.307 51949=
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Veltumestu Framúrskarandi fyrirtækin 2018
Nr.

Nafn

Rekstrartekjur alls

159.596.217 95050=

1 Marel hf.
2 Eimskipafélag Íslands hf.

91.815.987 547453=

3 Hagar hf.

74.189.000 442558=

4 Össur hf.

71.295.865 424576=

5 Hagar verslanir ehf.

71.060.000 423577=

6 Landsvirkjun

62.111.030 370630=

7 N1 hf.

59.707.612 355645=

8 Skeljungur hf.

47.619.000 283717=

9 Iceland Seafood International hf.

46.094.649 274726=

10 Samherji hf.

43.394.610 258742=

11 Hlekkur ehf.

41.332.354 246754=

12 Olíuverzlun Íslands ehf.

41.329.201 246754=

13 Ice Fresh Seafood ehf.

39.609.545 236764=

14 Kaupfélag Skagﬁrðinga (svf.)

36.365.190 216784=

15 Síminn hf.

28.540.000 170830=

16 Brim hf.

28.071.028 167833=

17 Samkaup hf.

28.028.752 167833=

18 Flugfélagið Atlanta ehf.

27.293.926 162838=

19 BL ehf.

26.857.213 160840=

20 Krónan ehf.

26.683.602 159841=

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Við erum framúrskarandi
Starfsfólk Into the glacier er stolt af því að vera
í hópi framúrskarandi fyrirtækja árið 2019!

Finndu okkur:

#intotheglacier
www.intotheglacier.is
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Eins og gangverk í flókinni klukku
ama hvað blaðamaður reynir, þá
virðist ekki hægt að fá Jón Axelsson til að kvarta yfir nokkrum
hlut. Oft grípa stjórnendur tækifærið í viðtölum til að benda á eitthvað sem
mætti breyta og bæta í rekstrarumhverfi
þeirra – einhver gjöld sem eru íþyngjandi,
eða reglur sem kalla á of mikið umstang –
en ekki Jón: „Við erum ekkert í pólitík, og
vinnum einfaldlega eftir þeim reglum sem
gilda. Á meðan allir aðrir gera það sama þá
er ekki yfir neinu að kvarta. Síðan er vinnan
svo afskaplega skemmtileg, og gefandi að
starfa í kringum börn og unglinga enda viðskiptavinir sem hika ekki við að segja hug
sinn, bæði þegar þau eru ánægð og þegar
þau eru óánægð.“
Jón er framkvæmdastjóri Skólamatar en
fyrirtækið sérhæfir sig í matreiðslu og framreiðslu á máltíðum fyrir leik- og grunnskóla.
Á dæmigerðum degi útbúa starfsmenn fyrirtækisins hádegisverð fyrir 12.000 nemendur
og um 5.000 skammta af morgun- og síðdegisnesti. Var heildarvelta Skólamatar í kringum 1.100 milljónir á síðasta ári og reksturinn hefur vaxið jafnt og þétt undanfarna tvo
áratugi, en þó með sveiflum upp og niður
enda starfar Skólamatur á útboðsmarkaði.
Kennitala Skólamatar er frá árinu 2007 en
starfsemin byggist á grunni fyrirtækisins
Matarlyst sem var stofnað árið 1999. Var
Skólamatur stofnaður til að leysa bókhaldslegt atriði því á sínum tíma gerðu lögin
greinarmun á skattlagningu máltíða handa
nemendum annars vegar og handa starfsfólki skólanna hins vegar. Í dag hefur öll
veitingastarfsemin verið flutt yfir í Skólamat
á meðan eldri kennitalan heldur utan um
fasteignir félagsins, sem það á allar sjálft.
„Þetta hófst með honum föður mínum,
Axel Jónssyni. Á tíunda áratugnum var
ákveðið að einsetja skólana í Keflavíkurbæ
og sá hann að með þeirri breytingu yrði
þörf á að bjóða nemendum upp á hádegismat á skólatíma. Hann hafði látið að sér
kveða í veitingageiranum á Suðurnesjum og
ræðst í það að koma rekstrinum á laggirnar
árið 1998,“ útskýrir Jón og bætir við að Iðntæknistofnun hafi lagt verkefninu lið með
því að aðstoða við gerð viðskiptaáætlunar.
„Smám saman minnkaði vægi annars veitingarekstrar hjá honum og árið 2006 er sú
ákvörðun tekin að sinna nær einvörðungu
matreiðslu fyrir leik- og grunnskóla.“
Alls starfa um 115 manns hjá Skólamat,
meirihluti þeirra í hlutastarfi. Er sá háttur
hafður á starfseminni að máltíðir hvers dags
eru undirbúnar í miðlægu iðnaðareldhúsi en
síðan fulleldaðar í eldhúsum hvers skóla fyrir sig. „Nú til dags má finna lítið eldhús í
flestum skólum, þó að þau séu mismunandi
vel útbúin. Þar tekur okkar fólk á móti
matnum, eldar hann í ofni, sker niður grænmeti og ávexti, sér um skömmtun, frágang
og uppvask,“ útskýrir Jón.

S

Auka gæðin til að bæta árangurinn
Að elda ofan í margar þúsundir barna er
allt annað en einfalt, og forvitnilegt að skoða
hvernig Skólamatur hefur nálgast verkefni
sín. Þannig þarf að fullnægja ströngum
kröfum um heilnæmi og næringarinnihald,
og vitaskuld verður maturinn að vera ljúffengur. Eflaust þekkja lesendur dæmi af
fyrirtækjum í veitingageira sem hafa freistast til að fara einföldustu og ódýrustu leiðina að því að skila hagnaði og taka t.d. upp
á því að minnka skammta eða nota ódýrara
hráefni, en hjá Skólamat hefur árangurinn
náðst með því einmitt að fara í þveröfuga
átt:
Er sá háttur hafður á að börnin skammta
sér sjálf á diskinn, og geta fengið sér ábót
ef þau vilja. Væri auðvelt að halda að þetta
fyrirkomulag hlyti að valda því að börnin
skömmtuðu sér of mikið og matur færi til
spillis, en annað hefur orðið raunin: „Við
gerðum fyrst tilraun með að leyfa nemendum að skammta sér sjálf salat á diskinn,
sem meðlæti. Það gaf fljótlega góða raun, en
við uppgötvuðum líka að börnin skildu eftir

„Það tekur alltaf smátíma að
innleiða þetta fyrirkomulag, en
þegar upp er staðið hefur sjálfskömmtun minnkað magn matarafganga um 30%,“ segir Jón.
Ljósmynd / Hilmar Bragi Bárðarson

Ná árangri með því að
byggja upp traust
Allt of oft verða fyrirtæki í matsölugeiranum skammlíf og afrek út af fyrir sig að starfsemi
Skólamatar hafi dafnað svona vel í tvo áratugi. Þegar hann er beðinn um hollráð fyrir aðra
í sama geira segir Jón að aðalatriðið sé að freistast ekki til að svindla: „Árangurinn næst
með því að byggja upp traust, sem þýðir að gefa aldrei eftir í gæðum og helst auka gæðin
og um leið agann. Þá hefur það reynst okkur vel að einbeita okkur að einu afmörkuðu
sviði frekar en að vera með alla anga úti. Vissulega þýðir það að við erum með eggin í
færri körfum, en það er áhætta sem við tökum að yfirlögðu ráði og þýðir að við getum einbeitt okkur að því sem við erum best í.“

485. sæti

SKÓLAMATUR EHF.
Meðalstórt 213. sæti

Jón Axelsson
á diskunum það hráefni í salatinu sem þau
vildu ekki borða. Við gengum því skrefi
lengra og aðgreindum allt hráefnið svo að
hver gæti valið sér sitt eigið salat. Með
þessari breytingu þrefaldaðist neysla á
grænmeti og ávöxtum og matarsóun minnkaði,“ segir Jón. „Við höfum síðan farið svipaða leið með aðalréttina, og bjóðum t.d. ekki
lengur upp á pottrétti því börnin vilja ekki
endilega allt sem blandað er í réttinn, og við
aðgreinum sósurnar frá kjötinu.“
Varð þetta til þess að börnin borðuðu
meira og settu hollari mat á diskinn sinn, en
hafði á sama tíma þau áhrif að draga enn
frekar úr matarsóun. „Það tekur alltaf smátíma að innleiða þetta fyrirkomulag, en þegar upp er staðið hefur sjálfskömmtun
minnkað magn matarafganga um 30%,“ útskýrir Jón en starfsmenn vigta mat og afganga af nákvæmni og setja tölurnar í
gagnagrunn sem fyrirtækið notar til að hámarka nýtingu á hráefni og eins til að
tryggja að nóg sé af þeim mat sem börnin
eru hrifnust af.
En er ekki snúið að koma til móts við
þennan kúnnahóp, sem kann jafnvel að hafa
allt aðrar skoðanir á en foreldrarnir – sem
borga – á því hvað þykir góður matur? Er

ekki hætt við að matargestirnir verði
óánægðir með allt sem ekki heiti pítsa eða
hamborgari? „Þvert á móti þá leggja börnin
mikla áherslu á að maturinn sé hollur. Þau
vilja góðan mat, en ekki óhollan,“ segir Jón
og bendir á að réttir á borð við kakósúpu og
bjúgu séu löngu horfnir af matseðlinum, og
að það heyri til undantekninga að boðið sé
upp á reyktan og saltaðan mat. „Svo má
ekki gleyma að matur sem ekki er borðaður,
er ekki hollur, og höfum við átt í frábæru
samstarfi við nemendur um að þróa betri
matseðil jafnt og þétt.“
Þá kom fljótlega í ljós að það eru ekki
bara næringargildi og bragðgæði matarins
sem skipta máli, heldur líka öll umgjörðin í
kringum máltíðina. „Hljóðvistin þarf að vera
góð í mötuneytinu, og börnin þurfa að hafa
nægan tíma til að borða, að ekki sé talað um
mikilvægi þess að starfsfólkið hafi jákvætt
viðmót.“

Allt mælt og vegið
Rekstur Skólamatar minnir á fullkomið
gangverk í flókinni klukku, enda er í mörg
horn að líta og þurfa allir að ganga í takt.
Þannig eru matseðlar hvers dags skipulagðir í þaula og yfirfarnir af næringarfræðingi
sem gengur úr skugga um að máltíðirnar
séu í samræmi við nýjustu þekkingu á hollustu og heilnæmi. Matvælafræðingur vaktar
líka ferlið, sinnir hreinlætiseftirliti og hefur
eftirlit með gæðunum. „Þá látum við umhverfismál okkur miklu varða og t.d. löngu
búin að marka þá stefnu að fá allt okkar
hráefni í sem einföldustum umbúðum til að
minnka úrgang. Til að minnka kolefnisfótsporið höfum við líka skipulagt akstursleiðir okkar, og akstursleiðir birgja, til að
lágmarka kílómetrafjöldann. Við höfum gæt-

ur á uppruna þeirra hráefna sem við notum,
leggjum áherslu á stuttar flutningsleiðir, og
reynum að nýta innlenda framleiðslu eins og
þess er kostur.“
Matseðill hvers dags er þannig byggður
upp að alltaf eru tveir réttir í boði, þar sem
annar er léttari og dýraafurðalaus og getur
hentað bæði sem aðalréttur eða sem meðlæti. „Síðan er opinn meðlætisbar með fjórum tegundum af grænmeti og tveimur af
ávöxtum, og bæði hægt að bæta við aðalréttinn, eða hafa sem eftirrétt.“
Þessu til viðbótar þarf að búa til sérmáltíðir handa nemendum með sérþarfir s.s.
af læknisfræðilegum eða trúarlegum ástæðum. „Til þess höfum við séreldhús sem er
aðskilið frá aðaleldhúsinu. Er sérfæðið eldað
þar, pakkað og merkt með nafni nemandans,
en þess alltaf gætt að reyna að hafa þennan
sérhæfða mat sem líkastan þeim mat sem er
á almenna matseðlinum þann daginn.“

Æ flóknara starf
Aðspurður hvort til standi að útvíkka
reksturinn, og t.d. sinna mötuneytum fyrirtækja eða öldrunarheimila, segir Jón að það
hafi reynst fyrirtækinu vel að hafa þá skýru
stefnu að þjónusta leik- og grunnskóla og
leita í sífellu leiða til að gera betur við þann
markað. Vaxtartækifærin liggi í því að eftirspurn eftir þjónustunni muni vaxa jafnt og
þétt í takt við strangari kröfur. „Hjá skólunum vinna frábærir matráðar og sinna sínu
starfi vel, en hlutverk þeirra verður sífellt
flóknara og erfiðara. Þarf að gera fleira en
að matbúa og t.d. ætlast til þess í dag að
innihaldslýsingar og næringarútreikningar
matseðla hvers dags séu aðgengilegar á netinu. Þá getur starfsmannahald verið heilmikil áskorun í litlu mötuneyti og strax
vandi á höndum ef annar af tveimur starfsmönnum forfallast.“
Þá segir Jón að það hafi reynst mikið
gæfuspor fyrir Skólamat að fá utanaðkomandi aðila í stjórn fyrirtækisins. „Við erum
fjölskyldufyrirtæki, sem þýðir að samband
stjórnenda og starfsmanna er með öðrum
hætti en ella. Fengum við til liðs við okkur
reynda manneskju sem þekkir ekki mikið til
í veitingarekstri en þekkir fyrirtækjarekstur
út og inn. Er ómetanlegt að hitta þennan
stjórnarmann mánaðarlega, til að fara vandlega yfir tölurnar og spyrja óþægilegra
spurninga ef eitthvað virðist ekki eins og
það á að vera.“
ai@mbl.is

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Systrakaffi

Hraðfrystihús

HELLISANDS

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi
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Rekstur Loftmynda er
stöðugur, skuldlaus og
félagið rekið með
ágætum hagnaði.

Morgunblaðið/Hari

Klikkuð hugmynd sem gekk upp
oftmyndir eru eitt þeirra fyrirtækja
hér á landi sem eiga í samkeppni við
hið opinbera, og nú nýlega skilaði
samkeppnisaðilinn, Landmælingar
Íslands, frá sér þarfagreiningu vegna undirbúnings á útboði fjarkönnunarmynda og
hæðarlíkans af Íslandi.
Eins og Karl Arnar Arnarson, framkvæmdastjóri Loftmynda og einn eigenda
fyrirtækisins, útskýrir hyggst ríkið bjóða
sömu þjónustu og Loftmyndir veita nú þegar
og gefa öllum ókeypis aðgang. „Við höfum
þurft að keppa við íslenska ríkið í gegnum árin
og nú hefur umhverfis- og auðlindaráðuneytið
falið undirstofnun sinni, Landmælingum Íslands, að gera það sama og við erum að gera,
að fara í myndatökuverkefni og safna loftmyndum og hæðarupplýsingum í beinni samkeppni við okkur,“ segir Karl Arnar.
Hann segir að það sé sama hvernig á þetta
mál sé litið, ákvörðunin sé mjög einkennileg.
„Þarna hyggst ríkið safna gögnum sem nú
þegar eru til og borga fyrir það með stofnframlagi sem er 30-40 sinnum það sem það
greiðir nú árlega fyrir aðgang að þessum sömu
gögnum, eða allt að 1,8 milljarða króna og viðhalda síðan gögnunum eftir það með árlegum
kostnaði sem er þrisvar sinnum hærri upphæð
en það kostar ríkið í dag.“
Karl segir að Loftmyndir, sem voru með
tekjur upp á tæpar 250 milljónir króna í fyrra,
fái árlega um 50-60 milljónir króna fyrir þjónustu sína við stofnanir ríkisins, sem er stærsti
einstaki viðskiptavinurinn.
„Flestar ríkisstofnanir sem hafa einhverjar
kortaþarfir eru í viðskiptum við okkur. En forsvarsmenn þessa nýja verkefnis eru meira að
segja svo ósvífnir að segja að ein af forsendunum fyrir þessari vegferð sé sú að ná eigi
fram hagkvæmari nýtingu á ríkisfé. Þetta
segja menn á sama tíma og verið er að leggja
til að margfalda útgjöldin og fara í mjög
áhættusamt verkefni sem óvíst er hvort nokkurntímann takist að klára.“

L

Vilja að þjónustan sé ókeypis
Spurður um röksemdir ríkisins fyrir því að
fara út í slíkt verkefni, segir Karl að þær séu
að gögnin sem út úr þessu koma eigi að vera
ókeypis fyrir alla. Ríkið eigi einfaldlega að
leggja þetta til, og nota til þess skattfé. Eðli-

Loftmyndir ljósmynda að
jafnaði 10-15% landsins á
hverju ári en það fer þó
nokkuð eftir tíðafari.

Morgunblaðið/Hari

478. sæti

LOFTMYNDIR
Lítið 44. sæti

Karl Arnar Arnarson
lega sé því ekki um „ókeypis“ þjónustu að
ræða. „Þarna vaða menn áfram eins og fíll í
postulínsbúð.“
Karl segir að sú vinnsla sem ríkið ætlar að
fara út í með þessu verkefni sé mjög sérhæfð,
og til hennar þurfi mjög sérhæfðan tölvubúnað
og þekkingu, sem enginn nema Loftmyndir
búi yfir hér á landi. „Þróunin mun þá líklega
verða sú sama og gerst hefur víða annars staðar, sem er að verkefnið verður unnið af ódýru
vinnuafli frá Austur-Evrópu eða Asíu og sérhæfð þjónusta í kortagerð á Íslandi leggist af í
kjölfarið.“
Spurður nánar um viðskiptavinahópinn segir Karl að hann skiptist í meginatriðum í
þrennt. Opinberar stofnanir séu fjórðungur
viðskiptavina, einkafyrirtæki fjórðungur og

aðrir séu einstaklingar og sveitarfélög. Þar á
meðal er erlend heildsölugagnaveita sem veitir
upplýsingum í GPS-tæki í bílum. „Þetta eru
upplýsingar um vegakerfið og staðsetningar á
áhugverðum stöðum til að stoppa á, t.d. sundlaugar, bankar, veitingastaðir og annað. Við
sendum uppfærðan gagnapakka árlega til
þeirra.“
Karl segir að mikill meirihluti íslenskra
sveitarfélaga sé í viðskiptum. „Við sjáum um
að útvega þeim með reglubundnum hætti loftmyndir og hæðarupplýsingar. Reykjavíkurborg fær þannig til dæmis nýjar myndir af
sínu svæði árlega. Þessi reglubundna þjónusta
gerir okkur kleift að skipuleggja okkur langt
fram í tímann.“

Myndir megi ekki úreldast
Starfsemi Loftmynda gengur að miklu leyti
út á skipulagðar myndatökur, eins og Karl útskýrir. „Við tökum ekki eingöngu myndir af
svæðum sem við erum með samninga um,
heldur myndum við allt Ísland með reglubundnum hætti til að passa upp á að myndirnar úreldist ekki.“
Karl segir að mjög vel hafi gengið að ljósmynda í sumar, enda hafi tíðin verið góð, eink-

um sunnan- og vestanlands. „Við náðum að
mynda yfir 20% af öllu landinu. Við högum
alltaf seglum eftir vindi í þessum efnum, enda
eru alltaf sveiflur í veðurfarinu.“
Hann segir að að jafnaði nái fyrirtækið að
mynda 10-15% landsins á hverju ári. Að auki
séu 90 þéttbýlisstaðir myndaðir sérstaklega, á
1-4 ára fresti, svo alltaf séu til nýjar eða nýlegar myndir af þeim stöðum.
Loftmyndir reka einnig svokallaða kortasjá,
en það eru vefkort sem t.d. mörg sveitarfélög
eru með inni á sínum heimasíðum þar sem er
að finna margvíslegar upplýsingar, sem þau
geta birt sjálfvirkt á sinni útgáfu af kortasjánni. Eitt af því sem vakti athygli hjá blaðamanni var að hægt var að skoða staðsetningar
og ítarupplýsingar um umferðaróhöpp í sveitarfélögunum. „Íbúar geta farið þarna inn og
séð t.d. teikningar af húsum, eða hvar lagnirnar liggja inn í húsin. Einnig má sjá borholur, fornleifar og margt fleira. Við rekum allt í
allt um 130 kortasjár. Þetta er eitt af því sem
myndi þurrkast út ef ríkisvæðingin nær fram
að ganga.“

Seldi húsið sitt
Blaðamanni leikur hugur á að vita hvernig
hugmyndin að fyrirtækinu hafi kviknað. Karl
segir að faðir hans, Örn Arnar Ingólfsson, hafi
stofnað fyrirtækið, en áður hafi þeir feðgar
selt verkfræðingum og arkitektum hugbúnað,
en kort hafi vantað. „Við höfðum samband við
Landmælingar á þessum tíma og vildum fá
samning um kaup á gögnum þaðan, sem þeir
voru ekki tilbúnir í. Þá ákváðum við að fara
sjálfir af stað. Pabbi seldi húsið sitt og notaði
peninginn í fyrirtækið. Það var hálfklikkuð
hugmynd, en hún gekk upp því þörfin var svo
mikil.“
Karl segir að í dag sé varla stungið niður
skóflu, eða vegur byggður, snjóflóðagarður
eða stífla, án þess að gögn Loftmynda komi
eitthvað við sögu.
Loftmyndir eru í dag Framúrskarandi fyrirtæki. Reksturinn er stöðugur, skuldlaus og félagið rekið með ágætum hagnaði.
Spurður um búnaðinn sem fyrirtækið notar,
segir Karl að notuð sé myndavél á stærð við
frystikistu, sem fyrirtækið eigi sjálft, en nýverið hafi hún verið endurnýjuð fyrir 100 milljónir króna.

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

TRÉSMIÐJAN
FJÖLNIR ehf.

-Í MEISTARA HÖNDUM
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„Mest upptekin af veiði og veðri“
lda Agnes Gylfadóttir, framkvæmdastjóri Einhamars Seafood,
segir karla og konur uggandi yfir útflutningi á óunnum fiski og þróun á
fiskmarkaðsverði á hráefni. „Afurðaverð stendur ekki undir þeim hækkunum sem orðið hafa á
hráefnismörkuðum hér heima og helsta viðfangsefnið er að sækja hækkanir á afurðaverði
eins og hægt er. Brexit er yfirvofandi og enginn
veit hvaða áhrif það mun hafa á fiskkaup Breta,
en þeir eru meðal okkar stærstu viðskiptavina.
Annars gengur þetta allt sitt vanagang, við erum helst upptekin af veiðum og veðri eins og
alla daga ársins.“
Hvernig er að starfa í þeim iðnaði sem þú
gerir?
„Það er hrikalega skemmtilegt og gefandi.
Það er svo gaman að framleiða, búa eitthvað
raunverulegt til og selja. Það er mikill hraði í
ferskfiskvinnslu eins og okkar og aldrei dauð
stund. Það umhverfi á vel við mig.“

á öll smáatriði sem viðkoma vinnslu á hráefni og
meðferð afla og í raun í öllum verkefnum fyrirtækisins. Við erum gott teymi, öll sem eitt, sem
störfum hjá Einhamar Seafood og erum meðvituð um að vinna þetta í sameiningu með sameiginlegt markmið. Að veiða, vinna og framleiða
fyrsta flokks vöru sem stenst samanburð í gæðum á öllum þeim mörkuðum sem við framleiðum inn á.“

A

Unnið við ákveðinn aga

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Alda Agnes segir valinn mann í hverju rúmi
hjá Einhamri og að samstaðan sé mikil.

598. sæti

Fyrirtæki að sjálfvirknivæðast
Er mikið um tækniframfarir í iðnaðinum og
nýtir fyrirtæki þitt sér stuðning við rannsóknir
og þróun sem fáanlegar eru í dag í gegnum sem
dæmi Tækniþróunarsjóð? „Það er mjög hröð
tækniþróun í íslenskum sjávarútvegi og fyrirtæki eru ört að sjálfvirknivæðast til að spara
bæði mannafla, auka afköst og nýtingu. Einhamar Seafood hefur ekki farið í slíka fjárfestingu enn sem komið er.“
Hvernig hafa rekstrartölur og afkoma fyrirtækisins verið á undanförnum árum?
„Árin eftir 2015 voru erfið. Það gerðist allt í
einu ef svo má að orði komast. Nígeríumarkaður hrundi í janúar 2016 um tæp 80%, innflutningsbann Rússa, sjómannaverkfallið, veiðigjöld
stökkbreyttust og brexit skall á, öllum að óvörum leyfi ég mér að fullyrða. Þetta voru erfið
rekstrarár fyrir okkur og allflesta tel ég í sambærilegum fyrirtækjum. Árið 2018 fór þetta að-

EINHAMAR
SEAFOOD
Stórt 238. sæti

Alda Agnes Gylfadóttir
eins að réttast við, útflutningur til Nígeríu er
smám saman að aukast og verð að hækka. Þetta
er hinsvegar mjög viðkvæmt rekstarumhverfi
og þarf lítið til að fjari undan, sbr. hækkun á
hráefnismörkuðum ef afurðaverð fylgja ekki.“

Passar upp á öll smáu atriðin
Hvað leggur þú áherslu á í þínum daglega
rekstri?
„Fyrir utan það að hráefnisöflun er alltaf
númer eitt, tvö og þrjú, þá segi ég að passa upp

Hvaða augum lítur þú á mannauðinn í fyrirtækinu og hvað gerir þú til að ná fram góðum
afköstum og starfsánægju?
„Velgengni Einhamars Seafood er mannauður fyrirtækisins, án efa. Hér er unnið við
ákveðinn aga, sem öllum er fullkunnugt um og
starfsfólkið okkar kann vel að meta. Við erum
gott teymi eins og áður sagði, valinn maður í
hverju rúmi. Ofboðslega gott starfsfólk, án efa
það allra besta að mínu mati. Hjá okkur er einstaklingsbónus sem er afkastahvetjandi. Í frítíma hittumst við reglulega, förum í keilu, höldum árshátíðir, förum í starfsmannaferðir
erlendis, að ógleymdum jólahlaðborðinu okkar
og þetta hefðbundna sem gert er til að hrista
hópinn saman.“
Hver er stærsta áskorunin við að vera í þinni
grein í dag?
„Að halda sig við þá línu sem lögð er í okkar
fyrirtæki. Að framleiða hágæða vöru fyrir vel
borgandi viðskiptavini í harðri samkeppni bæði
við íslenska framleiðendur og það sem erfiðara
er, niðurgreiddan sjávarútveg annarra landa,
þar sem skilningur og stuðningur stjórnvalda er
með allt öðrum hætti en við eigum að venjast.“

Vilja vera með hágæða vöru
sem hægt er að rekja
En hvar liggja tækifærin?
„Tækifærin liggja í raun í því sama og áskoranirnar. Það er sannarlega markaður „high

end“ neytenda sem vilja afurðir beint frá býli, ef
svo má að orði komast. Viðskiptavinir sem vilja
hreina afurð, vilja vita hvaðan hún er og eru tilbúnir að greiða fyrir hana. Þarna erum við og
þarna viljum við vera.“
Hvernig er að vera kona í þinni grein?
„Það er alveg hreint ágætt. Það koma augnablik ég segi það ekki, en í langflestum tilfellum
er það bara virkilega gaman og strákarnir eru
dásamlegir.“
Dreymdi þig alltaf um að starfa við það sem
þú gerir í dag?
„Já og nei. Ég lærði fiskiðn seint á síðustu öld
og ætlaði mér alltaf að verða verkstjóri í fiski.
Ég byrjaði þar, fór á sjóinn og endaði svo í að
læra viðskiptalögfræði á fertugsaldri. Þá taldi
ég framtíðina liggja í bankastörfum, en endaði
aftur í sjávarútvegi þar sem fiskiðnin og lögfræðin nýtast frábærlega saman í því sem ég
starfa í dag.“

Traust viðskiptasambönd mikilvæg
Hvaða máli skiptir fyrir þig persónulega að
fyrirtækið veljist sem Framúrskarandi fyrirtæki á þessu ári?
„Það er ákveðin viðurkenning á störfin okkar.
Klapp á bakið og staðfesting á því að við séum á
réttri leið í okkar rekstri. Svo er það einfaldlega
bara skemmtilegt að fá þessa viðurkenningu.“
Hvað gerir fyrirtæki framúrskarandi að þínu
mati?
„Að það sé með jákvæða afkomu yfir ákveðinn tíma. Stöðugleiki sé fyrir hendi og að reksturinn sé í jafnvægi. Að fyrirtækið sé fyrir ofan
meðaltal í greininni.“
Hvað skiptir þig máli sem leiðtogi í viðskiptum?
„Ábyrgð og traust viðskiptasambönd. Að fólk
vinni af heilindum í því sem það starfar frá degi
til dags gagnvart sínum viðskiptavinum og samstarfsfólki.“
elinros@mbl.is

Ástæður fyrir brottfalli Framúrskarandi fyrirtækja
af lista 2018-2019
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Styrkleikamerki við lok núverandi hagvaxtarskeiðs
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Árlegar tekjur af nýjum sköttum og skattahækkunum 2019
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Eftir Ásdísi Kristjánsdóttur
forstöðumann
efnahagssviðs SA

Þrátt fyrir mikinn tekjuvöxt hins opinbera
undanfarin ár hefur
afgangur af rekstri verið
takmarkaður.

að kom ekki til af góðu þegar Ísland
vakti heimsathygli í árslok 2008.
Tvíburakreppa, banka- og gjaldeyriskreppa, nam hér land af fullum
þunga. Eftirleikurinn var síst ánægjulegur en
úr samdrættinum reis íslenskt hagkerfi sterkara en áður. Flest það sem einkenndi brotthætta stöðu fyrir 10 árum er breytt í dag. Hagkerfið stendur á traustari grunni, viðnámsþróttur fjármálakerfisins hefur verið aukinn
og íslensk heimili, fyrirtæki og hið opinbera
eru öll betur í stakk búin til að takast á við
efnahagsleg áföll. Að þessu sinni vekur Ísland
athygli fyrir sterkar efnahagslegar undirstöður.
Árin 2007 og 2008 dróst alþjóðlegt fjármagnsflæði í heiminum saman um 90%. Aðgangur að fjármagni er sólarljós fyrir lítið
hagkerfi eins og Ísland og leiddi frost á fjármálamörkuðum að lokum til alvarlegs efnahagssamdráttar, eins og er enn í fersku minni.
Fjármálakreppuna bar fljótt að og vegna veikleika íslenska hagkerfisins skall hún af óvenjumiklum þunga hér á landi. Árin á undan hafði
mikill vöxtur verið drifinn áfram af ósjálfbærri
skuldsetningu heimila og fyrirtækja, sér í lagi í
erlendri mynt, samhliða viðvarandi viðskiptahalla. Á sama tíma var bankakerfið í útrás með
efnahagsreikning á við tífalda landsframleiðslu. Atburðarásin var hröð og aðlögunin
óumflýjanleg. Krónan sökk eins og steinn og
verðbólgan rauk upp. Brugðið var til þess ráðs
að dusta rykið af fjármagnshöftum, sem Ísland
hafði verið án frá inngöngu í Evrópska efnahagssvæðið. Á árunum 2009 og 2010 dróst hagkerfið saman um rúmlega 10%, atvinnuleysi
rauk upp og kaupmáttur heimila minnkaði
verulega.

Þ

Upp úr öldudal
Viðsnúningurinn í íslensku efnahagslífi frá
2011 hefur verið lygilegur. Hagvöxtur hefur
verið mikill og störfum hefur fjölgað um 35
þúsund. Kaupmáttur heimila hefur aukist um
nær 40%. Það þýðir að íslensk heimili gætu
hætt að vinna um miðjan september en samt
verið með jafn mikinn kaupmátt og þegar þau
unnu allt árið 2011. Í dag er landsframleiðsla
ríflega fimmtungi meiri en þegar mest var fyrir fjármálakreppuna. Mikill vöxtur íslenskrar
ferðaþjónustu og sterk staða annarra útflutningsgreina hefur gert það að verkum að hér
hefur verið viðvarandi viðskiptaafgangur.
Þrátt fyrir fall WOW og fækkun ferðamanna
hefur hann verið í miklum vexti á árinu. Hinn
ólæknandi viðskiptahalli sem við þekkjum öll
allt of vel frá fyrri tíð virðist vera horfinn. Það
stafar af aukinni varfærni og sparnaði þjóðar-

Samkeppnishæfni er lykilatriði

Morgunblaðið/Eggert

innar sem, þrátt fyrir hækkandi ráðstöfunartekjur og lækkandi skuldir, dregur hratt
saman seglin þegar glittir í óveðursský. Seðlabankinn hefur safnað hátt í 800 milljörðum í
gjaldeyrisvaraforða og í fyrsta skipti eigum við
meira erlendis en við skuldum. Það verður
ekki um það deilt að efnahagsbatinn hefur verið góður og er byggður á traustum grunni.

Forgangsröðum í þágu hagvaxtar
Framundan eru tímamót. Það hægir á vexti
hagkerfisins, störfum fækkar, atvinnuleysi
eykst og slaki er að myndast á mörgum sviðum. Áfallið fyrir 10 árum er Íslendingum enn í
fersku minni og því ekki óeðlilegt að um einhverja fari kaldur hrollur. Góðu fréttirnar eru
þó þær að nú er staðan önnur. Undirstöður íslensks efnahagslífs byggjast á traustum
grunni og ef haldið er rétt á spöðunum munu
þær standa af sér töluvert bakslag. Mikilvægt
er að fullnýta svigrúm hagstjórnar til að
sporna gegn áhrifum niðursveiflunnar og
styðja við atvinnulífið. Stöðugt gengi og verðlag hefur gert Seðlabankanum kleift að lækka
stýrivexti í fjórgang. Frekari vaxtalækkana er
að vænta á næstu mánuðum sem er fagnaðarefni. Lægri stýrivextir styðja við fjárfestingu,
hagvöxt og sporna gegn fækkun starfa.
Sú leið var ekki farin í síðustu niðursveiflu.
Heimili og fyrirtæki börðust í bökkum á sama
tíma og lagðir voru á nýir skattar og þeir
hækkaðir sem fyrir voru. Vissulega var fjárhagsleg staða hins opinbera erfið og viðbúið að
álögur yrðu auknar. Leiðin sem farin var hvíldi
þó of mikið á aukinni skattheimtu og of lítið á
hagræðingu hjá hinu opinbera. Fyrir vikið er
skattheimta í dag mun meiri en fyrir 10 árum.

Styrkleikamerki við lok núverandi hagvaxtarskeiðs
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samkeppnishæfni og styrkja stoðir hagvaxtar
til framtíðar. Stjórnvöld gegna mikilvægu
hlutverki við að milda áhrif niðursveiflunnar.
Það er vonandi að allt svigrúm verði fullnýtt í
þeim efnum.
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Tryggingagjaldið, tekjuskattur fyrirtækja og
einstaklinga, veiðigjaldið og fjármagnstekjuskattur eru allt dæmi um skatta sem eru
hærri í dag en undir lok síðustu uppsveiflu. Þá
eru skattar eins og bankaskattur, sérstakur og
almennur fjársýsluskattur, gistináttaskattur
og kolefnisgjald dæmi um nýja skatta. Á árinu
2019 er áætlað að árlegar tekjur ríkissjóðs af
nýjum sköttum og skattahækkunum verði ríflega 115 milljarðar króna. Samsvarar það um
15% af heildarskatttekjum ríkisins. Þrátt fyrir
að boðaðar séu skattalækkanir á árunum 20202021 þá munu heimili og fyrirtæki enn greiða
97 milljarða króna vegna skatthækkana síðustu 10 ára. Ísland er með eina mestu skattheimtu meðal þróaðra ríkja og standi vilji til að
breyta því verður að skapa svigrúm í opinberum rekstri.
Það er ekki að ósekju að rætt er um svigrúm. Þrátt fyrir mikinn tekjuvöxt hins opinbera undanfarin ár hefur afgangur af rekstri
verið takmarkaður. Útgjöld hafa vaxið hratt til
ýmissa málaflokka og mjög hefur skort á aðhald og forgangsröðun. Á sama tíma hefur lítið
verið fjárfest. Árin 1998-2008 voru fjárfestingar hins opinbera að meðaltali 4,6% af landsframleiðslu, en á síðustu tíu árum hefur hlutfallið verið rúmlega 3%. Stjórnvöld boða aukið
fjármagn til innviðauppbyggingar sem er jákvæð forgangsröðun. Nú þegar hægir á vexti
hagkerfisins væri til bóta að hraða uppbyggingu innviða til að mæta áætlaðri þörf fyrr.
Finna þarf leiðir til að hraða arðbærum fjárfestingum og forgangsraða innviðaverkefnum
eftir arðsemi. Innviðafjárfestingar eru mikilvægar. Sterkir innviðir þjóna þörfum heimila
og atvinnulífs um allt land, stuðla að aukinni

Þó að Ísland sé örríki þá er verðmætasköpun á hvern Íslending ein sú mesta í heimi.
Við getum verið stolt af því sem hefur áunnist
á síðustu 10 árum en á sama tíma varnað því að
sá árangur glatist á næstu 10 árum. Efnahagsleg hagsæld okkar hvílir á vexti útflutningsgreina og skiptir stöðugleiki mestu fyrir
framþróun þeirra. Nú hægir ekki aðeins á
vexti íslenska hagkerfisins heldur eru efnahagshorfur einnig á heimsvísu að taka breytingum. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn varar við
áhrifum aukinna viðskiptaþvingana á heimshagkerfið, sér í lagi á þróuð ríki. Vextir í flestum iðnríkjum eru sögulega lágir og í sumum
tilfellum neikvæðir. Svigrúm margra ríkja til
að beita vaxtatækinu til að bregðast við versnandi efnahagshorfum er því ekki til staðar. Þá
eru opinberar skuldir í mörgum iðnríkjum
hærri en þær voru fyrir tíu árum. Það er þó
ólík staða sem við sjáum á Íslandi. Opinberar
skuldir hafa lækkað hratt og eru í dag á áþekkum stað og fyrir efnahagshrun. Svigrúm hagstjórnar í mörgum ríkjum til að bregðast við
versnandi efnahagshorfum er því takmarkað.
Sú er ekki staðan á Íslandi. Ef fram fer sem
horfir mun hægur vöxtur viðskiptaþjóða koma
illa við útflutningsgreinar Íslendinga og eykur
enn mikilvægi þess að þeim séu búin samkeppnishæf rekstrarskilyrði.
Flestar íslenskar uppsveiflur hafa endað
með svipuðum hætti. Ójafnvægi byggist upp í
íslensku efnahagslífi og leiðréttist með harðri
lendingu, gengisfalli og verðbólguskoti. Þessi
niðursveifla er frábrugðin öðrum því sterkar
undirstöður hafa haldið krónunni tiltölulega
stöðugri þrátt fyrir snarpan viðsnúning í efnahagshorfum. Aðlögunin hefur því allt til að
bera að geta orðið mild og gera spár ráð fyrir
að eftir lítilsháttar samdrátt í ár taki hagkerfið
við sér á næsta ári. Verðbólgu er spáð við
markmið og gert ráð fyrir frekari stýrivaxtalækkunum. Ekkert er þó í hendi. Nú reynir á
stefnufestu og framtíðarsýn stjórnvalda,
Seðlabanka og atvinnulífs. Til að tryggja að
vöxtur hagkerfisins verði sjálfbær þurfa útflutningstekjur að aukast samhliða. Í sinni einföldustu mynd má segja að miðað við 3% árlegan hagvöxt þurfa útflutningstekjur að
tvöfaldast á næstu 20 árum. Það samsvarar
aukningu upp á 1.300 milljarða króna eða 65
milljarða á ári. Forsenda þess að það takist er
að hér verði samkeppnishæft rekstrarumhverfi þar sem álögur eru hóflegar, innviðir
sterkir og regluverk sanngjarnt. Við höfum
svigrúm til að skapa það umhverfi sem við ættum að fullnýta.
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Svona lítur dæmigert
Framúrskarandi fyrirtæki út
Eignir: 360 m.kr.
Eigið fé: 223 m.kr.
Rekstrartekjur: 659 m.kr.
Skuldir: 137 m.kr.
Rekstrarhagnaður:
55 m.kr.

Skuldahlutfall: 38%

38
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%

36
22

62

%

0
45

%

3

19
Arðsemi
eigin fjár: 20%

Ársniðurstaða: 45 m.kr.
Aldur: 19 ár
Eiginfjárhlutfall: 62%

EBITDA: 68 m.kr.
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„Mannauðurinn er helsta auðlind okkar“
igurbjörg Rósa Sigþórsdóttir, framkvæmdastjóri Bakarameistarans,
starfar að eigin sögn í mjög vel
reknu og öflugu fjölskyldufyrirtæki.
Foreldrar hennar stofnuðu Bakarameistarann árið 1977 og hefur fyrirtækið verið rekið á
sömu kennitölunni síðan af mikilli elju og dugnaði.
„Flestir fjölskyldumeðlimir hafa komið að
fyrirtækinu frá því það var stofnað. Hver og
einn með sínu lagi. Nú eru þrír meðlimir fjölskyldunnar, úr þriðju kynslóð bakaraáhugamanna og kvenna, nýútskrifaðir eða í námi í
bakaraiðn og konditori-námi, þannig að framtíðin er björt og áhuginn heldur áfram að haldast innan fjölskyldunnar.“

S

Endalaust af nýjum áskorunum
Hvernig upplifir þú rekstrarumhverfið um
þessar mundir?
„Það er síbreytilegt. Það er að sjálfsögðu
endalaust af nýjum áskorunum; bæði kostnaðarlega, sem og í tekjum, svo ekki sé minnst á
mannauðsmálin.
Ég tel okkur mjög heppin með okkar frábæra starfsfólk, sem hefur unnið hjá okkur til
fjölda ára og sumir í áratugi. Það kann til verka
hvort sem litið er til framleiðslu- eða afgreiðslu
í verslunum. Mannauðurinn er helsta auðlind
okkar.“
Hverjar eru helstu nýjungar hjá ykkur?
„Við erum í árstíðabundinni framleiðslu þar
sem árstíðir skipta miklu máli. Nú erum við
byrjuð að undirbúa jólin. Sem dæmi má nefna
ensku jólakökuna (ávaxtakökuna). Rúsínurnar
í hana eru komnar í bleyti í koníakið og við
verðum komin með súkkulaðibitasmákökurnar,
vanilluhringina og okkar frægu Bessastaðasmákökur í litlu magni í næstu viku. Við bökum
lagtertur, „stollen“ og smákökur eftir eftir-

Sigurbjörg Rósa Sigþórsdóttir, framkvæmdastjóri
Bakarameistarans, segir
þriðju kynslóð bakara vera
að fæðast í fjölskyldunni.
Morgunblaðið/Hari

Mikið úrval af vönduðum
öryggis- og vinnufatnaði
Hjá okkur í Vinnufötum er mikið úrval af vönduðum öryggis- og vinnufatnaði.
Við bjóðum upp á alhliða þjónustu, merkjum fatnað og þekkjum þarfir fagaðila.

Bæjarlind 1-3 |

S. 544 5250 |

vinnufot@vinnufot.is |

www.vinnufot.is

Yfir 30 ára reynsla
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spurn fram að Þorláksmessu. Í fyrra seldust
vinsælustu kökurnar okkar upp. Við erum stöðugt að prófa okkur áfram með nýjar tertur og
nýjungar í veisluþjónustunni. Sumt virkar en
annað ekki. Viðskiptavinir okkar eiga alltaf
lokaorðið. Þeir eru frekar fastheldir á sitt uppáhald í bakaríinu sínu. Þannig er það bara.
Dæmi um breytingu sem hefur virkað vel er að
smyrja þríhyrnda snittu í stað kringlóttra.
Þannig nýtum við allt hráefnið á snittuna og
minnkum matarsóun með afskurði. Það þarf
alltaf að hugsa í nýjum lausnum út frá nýjum
forsendum.“

Snúðurinn vinsælastastur
Hver er vinsælasta varan hjá ykkur?
„Gamli góði snúðurinn er með vinninginn og
er söluhæsta einingin hjá okkur. Ostaslaufan
fylgir þar fast á eftir. Þegar kemur að brauðinu er samlokubrauðið söluhæst, ásamt múslíbrauðinu okkar. Súpa í brauðkollu er vinsæl og
aspasstykkið góða þegar kemur að mat. Síðan
er Daim-tertan mjög vinsæl í tertuborðinu.
Skúffukaka með mynd er söluhæsta varan
okkar á netinu, en við tókum upp netsölu árið
2014 sem virkar vel með öllum bakaríunum
okkar og kaffihúsunum okkar, sem eru orðin
sjö talsins.“
Hversu umfangsmikil er starfsemin í dag?
„Það starfa hjá okkur um 150 manns. Margir
eru reyndar í hlutastarfi en heil störf í fyrirtækinu eru 85 talsins. Við erum með opið lengi
og mikla aðsókn um helgar, sem og veisluþjónustu alla daga ársins, þá þurfum við fjöldann
allan af hlutastarfsmönnum til að manna allar
stöður og klára öll verkefni.
Veltan er stöðugt vaxandi og fjárhagslegu
markmiðin okkar eru að EBITDA fari ekki
undir 10. Ástæðan fyrir því er sú að við þurfum
að endurnýja tækin okkar, sem afskrifast á sjö
árum. Húsnæðið okkar einnig og síðan má alltaf gera ráð fyrir rekstrarkostnaði. Af þessum
sökum þarf að vera afgangur af rekstrinum.
Öll bakarí almennt glíma við mikinn launakostnað. Það er eðli starfseminnar hjá okkur,
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388. sæti

BAKARAMEISTARINN
Meðalstórt 157. sæti

Sigurbjörg Rósa
Sigþórsdóttir
enda á sér stað mikil vinna um nætur og helgar
og það hefur verið mikil áskorun að hafa hlutfall launa í réttu hlutfalli við sölu því ekki er
hægt að velta launahækkunum beint út í verðlagið endalaust.“

Það verður að vera gaman í vinnunni
Hvað leggur þú áherslu á sem stjórnandi?
„Góð mannleg samskipti eru númer eitt, tvö
og þrjú að mínu mati. Sem og festa og agi. Síðan verður húmorinn að vera í lagi.
Vinnuslagorðið okkar til fjölda ára er að hafa
gaman saman í vinnunni og við verðum aldrei
sterkari en veikasti hlekkurinn í keðjunni. Ég
legg mikla áherslu á nýliðaþjálfun, góða þjónustu og metnaðarfulla en það tekur tíma að ná
því fram. Við erum oft í þeirri aðstöðu að þjálfa
upp ungt fólk sem er að taka fyrstu skref sín á
vinnumarkaði og við gerum okkur grein fyrir
að því fylgir mikil ábyrgð. Vegna þessa höfum
við unnið fræðslustefnu innan fyrirtækisins síðustu árin, bæði með aðkeyptum sérfræðingum
með okkar eigin námskeið, sem við skipuleggjum ár fram í tímann og þar sem við kennum nýliðum helstu atriði góðrar þjónustu og framkomu. Við erum með öryggisnámskeið og fleiri
námskeið fyrir starfsfólkið okkar. Við erum að
taka þátt í skemmtilegu verkefni árið 2019 með
Hæfnissetri ferðaþjónustunnar og Margréti
Reynisdóttur í Gerum betur þar sem starfsánægja, vinnuskipulag og fræðsla er markvisst

athuguð og mæld með reglubundnum hætti yfir árið með starfsfólki okkar í framlínunni.
Þetta er liður í því að veita betri þjónustu í bakaríum okkar.“

Erum með of margar reglur
miðað við stærð markaðar
Hvernig finnst þér að starfa á íslenskum
markaði?
„Hann er smár en krefjandi, kvikur og hraður og oft þarf að bregðast við með skömmum
fyrirvara. Á síðustu árum hafa orðið ótrúlegar
stórar og miklar kerfisbreytingar og endalaust
dynja á okkur nýjar kröfur út frá ESBsamningnum. Þetta er kostnaðarsamt fyrir lítil
og millistór fyrirtæki. Það mætti nota smæð íslenska markaðarins betur til að fá undanþágur
frá íþyngjandi regluverki Evrópusambandsins
sem eru sniðnar að stórfyrirtækjum í milljónasamfélögum og Alþingi virðist afgreiða
þessar tillögur á færibandi athugasemdalaust
oft á tíðum.“
Getur þú nefnt dæmi um þetta?
„Já, ég er með tvö dæmi. Persónuverndarstefnan var risamál og skellt beint á okkur í atvinnulífinu og orkupakki tvö hækkaði verð til
okkar bakara á einni nóttu. Ég hef miklar
áhyggjur af framhaldi allra orkupakkanna sem
blasa við okkur. Orkan á að vera sameign okkar
sem byggjum Ísland, ekki markaðsvara!“
Hvað myndir þú vilja sjá að breyttist í þinni
grein tengt reglugerð ríkisins?
„Eftirlitskerfið er allt of umsvifamikið og
dýrt, hvert sem litið er. Ég myndi vilja einfalda
það til muna. Þarna er ég ekki einvörðungu að
tala um matvælaiðnaðinn. Það var talað um það
hér fyrir nokkrum árum að Svíþjóð væri
reglugerðarríki. Ég hef heyrt að við séum orðin
verri en Svíar þegar kemur að eftirlitsiðnaði.
Báknið er of stórt fyrir okkar fámenna þjóðfélag. Þá tala ég um ríkið og sveitarfélög. Þetta
hægir á allri arðsemi. Eins er tryggingargjaldið enn of hátt. Fasteignagjöld eru orðin
himinhá og launatengd gjöld eru of mikil. Það
væri farsælla að mínu viti að launafólk fengi

stærri hlut launa sinna beint í veskið sitt til ráðstöfunar. Eins eru lífeyrissjóðirnir að taka allt
of mikið af launaveltunni til sín. Skerðingar til
eldri borgara sem og öryrkja sem vilja vera
lengur á vinnumarkaði eða geta unnið finnst
mér að sama skapi ekki boðlegar. Það ætti að
leyfa þessum hópum að komast út á vinnumarkaðinn án krónutöluskerðingar, það myndi
hjálpa mörgum heimilum.“

Viðurkenningin rós í hnappagatið
Hvernig var að fá viðurkenninguna um
Framúrskarandi fyrirtæki?
„Mér finnst það frábært og virkilega
skemmtilegt. Mér finnst það staðfesta að við
erum að gera hlutina rétt og er rós í hnappagatið fyrir okkur öll sem vinnum í Bakarameistaranum.“
Dreymdi þig alltaf um að starfa í þinni grein?
„Nei, ég get ekki sagt það. Ég byrjaði 12 ára
að vinna í bakaríinu, það var í maí árið 1979. Ég
fagna því 40 ára starfsafmæli í ár. Í raun ætlaði
ég eftir stúdentsprófið mitt árið 1987 að taka
mér ársleyfi til að vinna í fjölskyldu-fyrirtækinu. Þetta leyfi sendur enn og kennaranámið sem ég stefndi að var sett í bið. Faðir
minn bakarameistarinn benti mér svo
skemmtilega á að ég væri nú þegar í kennarahlutverki í dag, að kenna fólki að vinna, og það
var alveg rétt hjá honum. Þannig fór því um
drauminn um kennaranámið á sínum tíma.“
Hverjir eru framtíðardraumarnir?
„Okkur hefur dreymt um nýtt framtíðarhúsnæði fyrir framleiðsluna okkar og höfum
við verið að kíkja í kringum okkur eftir heppilegri staðsetningu. Það þarf að vanda mjög vel
til slíkra verka og góðir hlutir gerast hægt í
þessu sem öðru. Svo stefnum við hjónin að því
að fá meiri tíma til golfiðkunar og lækka forgjöfina hressilega. En við reynum líka að vera
dugleg að fara í slökun, í bústaðinn okkar, þar
sem við njótum samverunnar við fólkið okkar,
sem er það besta og mikilvægasta sem maður
gerir í lífinu að mínu mati.“
elinros@mbl.is

Bílaapótekið stækkar – Fleiri lúgur
Hraðari þjónusta

Opið 10 – 23 alla daga

Styttri bið

Stærsta og tæknilegasta bílaapótek á Norðurlöndunum
Bílaapótekið Lyfjaval hefur notið síaukinna vinsælda undanfarin ár og fjölgaði
bílalúgum um meira en helming á sl. ári og býður nú upp á afgreiðslu lyfja í 7
bílalúgum í stað 3ja.
Miklar tæknibreytingar hafa verið gerðar við afgreiðslu í lúgunum en umferð bíla á
milli lúga er nú tölvustýrð og umferðaljós hafa verið sett upp við hverja lúgu.
Til að auka afgreiðsluhraða og gæði í aðstöðu starfsmanna voru settir upp stórir
skjáir í vinnuaðstöðu starfsmanna þar sem upplýsingar koma fram við hvaða
bílalúgu viðkomandi viðskiptavinur er staddur sem bíður afgreiðslu lyfseðils. Þessar
nýjungar leiða til styttri biðtíma og aukinna þæginda fyrir viðskiptavini. Bílaapótekið
við Hæðasmára er eina bílaapótek landsins og er opið til kl. 23:00 alla daga vikunnar.
Lyfjaval rekur 3 apótek en auk bílaapóteksins í Hæðasmára rekur það Lyfjaval í
Mjódd og Apótek Suðurnesja í Reykjanesbæ.
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Helena segir að starfsemin
teygi sig í auknum mæli út
fyrir landsteinana. Mál séu
ekki aðeins rekin fyrir
íslenskum dómstólum.

Morgunblaði/Arnþór Birkisson

„Góður lögmaður þarf að vera
vandvirkur og heiðarlegur“
elena Erlingsdóttir hóf störf hjá
Gesti Jónssyni árið 1988 og hefur
fylgt honum síðan.
„Enda afskaplega gott að vinna
fyrir hann og aðra eigendur stofunnar. Gestur stofnaði stofuna árið 1975 og með honum
hafa valist faglega sterkir lögmenn og framúrskarandi málflytjendur, ásamt góðu starfsfólki, og hafa allir lagt sitt á vogaskálarnar
sem er grunnurinn að þeim góða árangri sem
stofan hefur náð að mínu mati.
Við trúum því að gæði þjónustunnar geti af
sér gott orðspor og þess vegna sé til okkar
leitað.“

H

Tímaskráning mikilvægur þáttur
Hvernig lýsir þú starfi þínu?
„Ég sé um rekstur stofunnar en kem ekki
að ákvörðunum um lögfræðileg málefni í einstökum málum. Það er utan míns verksviðs.
Ég held utan um tímaskráningu starfsmanna, sem er mikilvægur þáttur þegar
kemur að rekstri lögmannsstofu, sem gengur
jú út á að selja þjónustu. Auðvelt aðgengi
lögmanna að tímaskráningarkerfi er lykilatriði, með nýlegri þróun í tímaskráningu er
hægt að skrá tímana yfir netið. Fólk er með
snjalltæki í höndunum daglega og þægindin
við að geta skráð tímana hvar sem það er
statt skilar sér í betri tímaskráningu. Það
þarf að huga að skjalastjórnun og öryggi
gagna, við erum með miðlægan gagnagrunn í
skýi, þar sem hægt er nálgast gögnin hvar
sem er. Sé horft til umhverfissjónarmiða er
hægt að skoða gögnin í tölvu í stað þess að
prenta þau alltaf út.“

202. sæti

MÖRKIN
LÖGMANNSSTOFA
Meðalstórt 41. sæti

Helena Erlingsdóttir
Hvað finnst þér skipta máli sem stjórnandi
á lögmannsstofu?
„Mannauðurinn skiptir mestu máli og að
halda vel utan um hann. Fólki er vel til vina,
hjá okkur. Við erum þéttur hópur sem vinnur
vel saman. Það er vinalegur bragur á stofunni
og boðleiðirnar stuttar.“

Góður lögmaður er vandvirkur
Hvað gerir lögmann að góðum lögmanni að
þínu mati?
„Góður lögmaður að mínu mati þarf að
vera vandvirkur, gæta hófsemi og vera heiðarlegur í sínu starfi. Lögmaður þarf að hafa
að leiðarljósi að verkefni, fyrir hönd hvers
skjólstæðings, er það mikilvægasta sem til er,
fyrir skjólstæðinginn.“
Hvað er í gangi erlendis sem þú vildir sjá
þróast meira hér á landi?
„Miðlægir gagnagrunnar er eitthvað sem
ég vil nefna í þessu samhengi. Við höfum verið og erum í auknum mæli í viðskiptum við

erlenda viðskiptavini og lögmannsstofur.
Störfin eru farin að eiga sér stað víðar en
fyrir íslenskum dómstólum og fyrir íslenska
viðskiptavini. Það hefur lent á okkar borði að
reka mál fyrir Mannréttindadómstól Evrópu
og höfum við sérhæft okkur á sviði evrópska
mannréttindareglna og Evrópuréttar. Nú nýverið fluttu lögmenn okkar fyrstir íslenskra
lögmanna mál fyrir yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu. Mál sem snýst um grundvallarmannréttindi á sviði réttarfars.
Við fórum í heimsókn til Eftirlitsstofnunar
EFTA í fyrra til að fá innsýn inn í störf
stofnunarinnar í Evrópu. Við reynum að
fylgjast vel með þróun sem á sér stað erlendis.
Leggjum áherslu á endurmenntun starfsmanna. Það er mikið í deiglunni núna hvað
varðar persónuvernd og peningaþvættismál.“

Lögmönnum fjölgar en
verkefnum fækkar
Er mikil samkeppni í greininni?
„Já, lögmönnum hefur fjölgað og verkefnum að sama skapi fækkað. Við teljum okkur vera samkeppnishæf og eins fagleg og
kostur er. Við setjum viðskiptavininni í fyrsta
sæti, hvort sem hann er einstaklingur, fyrirtæki eða opinber stofnun.“
Hver er lykillin að baki árangri síðustu
ára?
„Mannauðurinn. Hjá okkur starfa hæfileikaríkir lögmenn sem kunna sitt fag og
leggja sig fram um að veita viðskiptavinunum
góða þjónustu. Fólki er vel til vina, þetta er
þéttur hópur sem vinnur vel saman og senni-

lega er það auðveldara af því við erum ekki of
mörg.“
Hvers vegna telurðu að fólk leiti frekar til
ykkar en annarra lögmannsstofa?
„Við trúum því að gæði þjónustunnar geti
af sér gott orðspor og þess vegna sé til okkar
leitað.“
Hvernig eru framtíðarhorfur fyrirtækisins
og áttu von á því að Mörkin muni stækka
mikið á komandi árum?
„Ég held að horfurnar séu góðar. Við höfum vaxið rólega en stöðugt og lítum svo á að
sígandi lukka sé best í vexti sem flestu öðru.
Gæði þjónustunnar verða áfram að leiðarljósið, ekki fjöldi lögmanna. Mikill vöxtur hefur aldrei verið sjálfstætt markmið. Við teljum
okkur líka fyllilega í stakk búin til þess að
takast á við hverskyns verkefni.“

Umfangsmikil vinna
á erlendri grundu
Þú talaðir um að þið væruð fyrst til að
flytja mál fyrir yfirdeild MDE. Í hverju felst
það? Er undirbúningurinn mikill og hvaða
þýðingu hefur þetta?
„Málið var flutt fyrir yfirdeild dómstólsins
núna í október. Í því var skilað greinargerð
og síðan fór fram munnlegur málflutningur
fyrir 17 dómurum. Málatilbúnaðurinn var allur á ensku og vinnan sem bjó að baki er mjög
umfangsmikil. Til yfirdeildarinnar komast aðeins örfá mál á hverju ári. Það eitt út af fyrir
sig að fá að flytja mál sitt fyrir henni er því
þýðingarmikið. Það yrði vitaskuld enn þýðingarmeira ef við hefðum fram sigur þar, sem
við erum bjartsýn á.“

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

ÞRIFTÆKNI ehf.

VINNUVÉLAR SÍMONAR ehf.

RAFBOGI ehf.
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Framúrskarandi
fyrirtæki 2019
Lítið fyrirtæki: Eignir 100-200 milljónir króna. Meðalstórt fyrirtæki: Eignir 200-1.000 milljónir króna. Stórt fyrirtæki: Eignir yﬁr 1.000 milljónir króna. Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna.
Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

74.728.707 35,82%

1

Stórt

1

Marel hf.

Garðabær

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

Árni Oddur Þórðarson

208.624.857

2

Stórt

2

Landsvirkjun

Reykjavík

Framleiðsla rafmagns

Hörður Arnarson

517.794.253 251.628.304 48,60%

3

Stórt

3

Hvalur hf.

Hafnarfjörður

Útgerð ﬁskiskipa

Kristján Loftsson

28.814.674

26.543.457 92,12%

4

Stórt

4

Össur hf.

Reykjavík

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga

Jón Sigurðsson

106.273.853

62.531.679 58,84%

5

Stórt

5

Samherji hf.

Akureyri

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Þorsteinn Már Baldvinsson

89.363.356

59.516.639 66,60%

6

Stórt

6

Origo hf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Finnur Oddsson

12.348.579

8.194.276 66,36%

7

Stórt

7

Kaupfélag Skagﬁrðinga (svf.)

Sauðárkrókur

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Þórólfur Gíslason

62.325.127

35.013.735 56,18%

8

Stórt

8

Fiskveiðahlutafélagið Venus hf.

Hafnarfjörður

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Guðmundur Steinbach

9.017.965

9.004.084 99,85%

9

Stórt

9

Eyrir Invest hf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Margrét Jónsdóttir

76.135.882

48.707.822 63,97%

10 Stórt

10

Brim hf.

Reykjavík

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Guðmundur Kristjánsson

88.873.203

37.235.787 41,90%

11 Stórt

11

Norvik hf.

Kópavogur

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Brynja Halldórsdóttir

36.017.398

25.853.148 71,78%

12 Stórt

12

Síldarvinnslan hf.

Neskaupsstaður

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Gunnþór Björn Ingvason

59.484.531

38.851.661 65,31%

13 Stórt

13

Bláa lónið hf.

Grindavík

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar

Grímur Karl Sæmundsen

20.945.355

11.698.793 55,85%

14 Stórt

14

Reginn hf.

Kópavogur

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Helgi Smári Gunnarsson

132.877.000

42.024.000 31,63%

15 Stórt

15

Northern Lights Leasing ehf.

Kópavogur

Farþegaﬂutningar með áætlunarﬂugi

Hannes Hilmarsson

10.818.574

8.316.548 76,87%

16 Stórt

16

Samherji Ísland ehf.

Akureyri

Útgerð ﬁskiskipa

Þorsteinn Már Baldvinsson

26.136.795

16.497.072 63,12%

17 Stórt

17

Eik fasteignafélag hf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Garðar Hannes Friðjónsson

96.723.000

30.898.000 31,94%

18 Stórt

18

Hagar hf.

Kópavogur

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Finnur Árnason

29.384.000

17.957.000 61,11%

19 Stórt

19

Félagsbústaðir hf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Sigrún Árnadóttir

83.692.923

42.640.753 50,95%

20 Stórt

20

Vátryggingafélag Íslands hf.

Reykjavík

Skaðatryggingar

Helgi Bjarnason

47.150.346

14.910.354 31,62%

21 Stórt

21

N1 hf.

Kópavogur

Önnur blönduð smásala

Eggert Þór Kristófersson

77.799.073

25.969.846 33,38%

22 Stórt

22

Jakob Valgeir ehf.

Bolungarvík

Útgerð ﬁskiskipa

Jakob Valgeir Flosason

12.208.131

3.868.999 31,69%

23 Stórt

23

Hagar verslanir ehf.

Kópavogur

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Finnur Árnason

18.459.000

11.463.000 62,10%

24 Stórt

24

Össur Iceland ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga

Jón Sigurðsson

15.636.032

5.435.170 34,76%

25 Stórt

25

Útgerðarfélag Akureyringa ehf.

Akureyri

Útgerð ﬁskiskipa

Þorsteinn Már Baldvinsson

27.201.969

10.422.183 38,31%

26 Stórt

26

Hlekkur ehf.

Kópavogur

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Eggert Þór Kristófersson

38.057.099

14.969.911 39,34%

27 Stórt

27

Nesﬁskur ehf.

Garður

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Bergþór Baldvinsson

20.120.667

5.473.541 27,20%

28 Stórt

28

Skeljungur hf.

Reykjavík

Heildverslun með fast, ﬂjótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

Árni Pétur Jónsson

24.751.000

9.004.000 36,38%

29 Stórt

29

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Gunnar Þorláksson

20.746.730

5.819.589 28,05%

30 Stórt

30

Hampiðjan hf.

Reykjavík

Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum

Hjörtur Valdemar Erlendsson

28.426.619

14.654.367 51,55%

31 Stórt

31

Loftleiðir-Icelandic ehf.

Reykjavík

Farþegaﬂutningar með leiguﬂugi

Árni Hermannsson

5.413.068

2.517.381 46,51%

32 Stórt

32

Íslandshótel hf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Davíð Torﬁ Ólafsson

39.571.723

16.810.173 42,48%

33 Stórt

33

Hótel Katla

Vík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Björgvin Jóhannesson

2.054.869

1.819.838 88,56%

34 Stórt

34

B.M. Vallá ehf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Lárus Dagur Pálsson

6.224.770

4.673.833 75,08%

35 Stórt

35

Vörður tryggingar hf.

Reykjavík

Skaðatryggingar

Guðmundur Jóhann Jónsson

21.660.353

6.752.566 31,17%

36 Stórt

36

Rammi hf.

Siglufjörður

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Ólafur Helgi Marteinsson

18.674.583

9.867.014 52,84%

37 Stórt

37

Lykill Fjármögnun hf.

Reykjavík

Fjármögnunarleiga

Lilja Dóra Halldórsdóttir

37.893.984

12.633.923 33,34%

38 Stórt

38

Ísfélag Vestmannaeyja hf.

Vestmannaeyjar

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Stefán Baldvin Friðriksson

32.860.782

15.552.041 47,33%

39 Stórt

39

Steypustöðin ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

Björn Ingi Victorsson

7.827.713

2.209.939 28,23%

40 Stórt

40

Sabre Iceland ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Rodrigo Rogelio Ramos

3.989.972

3.549.647 88,96%

41 Stórt

41

Nova hf.

Reykjavík

Þráðlaus fjarskipti

Margrét Björk Tryggvadóttir

6.403.199

4.286.905 66,95%

42 Stórt

42

ÓDT Ráðgjöf ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Ólafur D Torfason

41.307.872

18.118.702 43,86%

43 Stórt

43

Olíuverzlun Íslands ehf.

Reykjavík

Heildverslun með fast, ﬂjótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

Jón Ólafur Halldórsson

17.225.739

7.893.551 45,82%

44 Stórt

44

Orkusalan ehf.

Reykjavík

Viðskipti með rafmagn

Magnús Kristjánsson

13.837.688

10.111.775 73,07%

45 Stórt

45

Eimskipafélag Íslands hf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Vilhelm Már Þorsteinsson

64.789.216

31.832.111 49,13%

46 Stórt

46

Stefnir hf.

Reykjavík

Stýring verðbréfasjóða

Jökull Heiðdal Úlfsson

3.545.522

2.785.421 78,56%

47 Stórt

47

Vinnslustöðin hf.

Vestmannaeyjar

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson

28.263.013

8.426.798 29,82%

48 Stórt

48

Ísaga ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á iðnaðargasi

Hans Erik Larsson

4.652.547

3.880.438 83,40%

49 Stórt

49

Byko ehf.

Kópavogur

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Brynja Halldórsdóttir

6.252.807

2.184.368 34,93%

50 Stórt

50

Landsbréf hf.

Reykjavík

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög

Helgi Þór Arason

4.538.809

4.006.342 88,27%

51 Stórt

51

Eskja hf.

Eskifjörður

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Þorsteinn Kristjánsson

24.254.107

8.939.495 36,86%

52 Stórt

52

Huginn ehf.

Vestmannaeyjar

Útgerð ﬁskiskipa

Páll Þór Guðmundsson

4.199.746

2.809.370 66,89%

53 Stórt

53

Iceland Seafood International hf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Bjarni Ármannsson

25.819.175

7.906.135 30,62%

54 Stórt

54

Bananar ehf.

Reykjavík

Heildverslun með ávexti og grænmeti

Kjartan Már Friðsteinsson

55 Stórt

55

Dalsnes ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Ólafur Björnsson

1.859.394

1.159.341 62,35%

17.966.216

12.116.936 67,44%

56 Stórt

56

Icelandair Cargo ehf.

Reykjavík

Önnur þjónusta tengd ﬂutningum

Gunnar Már Sigurﬁnnsson

4.387.037

1.964.116 44,77%

57 Stórt

57

Tryggingamiðstöðin hf.

Reykjavík

Skaðatryggingar

Sigurður Viðarsson

34.650.574

13.303.147 38,39%

58 Stórt

58

Loðnuvinnslan hf. Fáskrúðsﬁrði

Fáskrúðsfjörður

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Friðrik Mar Guðmundsson

17.016.359

7.955.377 46,75%

59 Stórt

59

Krónan ehf.

Reykjavík

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Gréta María Grétarsdóttir

5.964.593

1.561.099 26,17%

60 Stórt

60

HS Veitur hf.

Reykjanesbær

Viðskipti með rafmagn

Júlíus Jón Jónsson

30.582.198

13.310.295 43,52%

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

GUFUHLÍÐ ehf.
a r k i t e k t a r
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

61 Stórt

61

Rúmfatalagerinn ehf.

Reykjavík

Smásala á teppum, mottum, gluggatjöldum, vegg- og gólfefnum í sérverslunum

62 Stórt

62

Flugfélagið Atlanta ehf.

Kópavogur

Farþegaﬂutningar með áætlunarﬂugi

Magnús Kjartan Sigurðsson

2.997.210

1.497.600 49,97%

Baldvin Már Hermannsson

8.749.761

5.172.148 59,11%

63 Stórt

63

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Reykjavík

Skaðatryggingar

64 Stórt

64

FM-hús ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Hermann Björnsson

44.195.496

13.827.091 31,29%

Páll Viggó Bjarnason

7.960.081

3.503.870 44,02%

65 Stórt

65

Kaupfélag Fáskrúðsﬁrðinga svf. (KFFB)

Fáskrúðsfjörður

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Friðrik Mar Guðmundsson

17.278.111

8.618.947 49,88%

66 Stórt

66

Norðurorka hf.

Akureyri

Dreiﬁng rafmagns

Helgi Jóhannesson

18.698.976

12.084.458 64,63%

67 Stórt

67

Advania ísland ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Ægir Már Þórisson

6.230.000

3.022.000 48,51%

68 Stórt

68

JÁVERK ehf.

Selfoss

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Gylﬁ Gíslason

2.847.810

1.888.302 66,31%

69 Stórt

69

ÞG verktakar ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Þorvaldur H Gissurarson

3.695.144

1.982.216 53,64%

70 Stórt

70

Veritas Capital ehf.

Garðabær

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Hrund Rudolfsdóttir

7.843.713

2.431.458 31,00%

71 Lítið

1

Kvikna ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Garðar Þorvarðsson

72 Stórt

71

IKEA

Garðabær

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Stefán Rúnar Dagsson

73 Stórt

72

Gjögur hf.

Reykjavík

Útgerð ﬁskiskipa

Ingi Jóhann Guðmundsson

74 Stórt

73

BL ehf.

Reykjavík

Bílasala

Erna Gísladóttir

75 Stórt

74

Keahótel ehf.

Akureyri

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

76 Stórt

75

Terra umhverﬁsþjónusta hf.

Hafnarfjörður

Söfnun hættulítils sorps

77 Stórt

76

Sýn hf.

Reykjanesbær

151.726

97.867 64,50%

2.586.668

562.861 21,76%

14.330.405

5.397.545 37,66%

9.458.694

3.771.393 39,87%

Páll Lárus Sigurjónsson

1.802.366

1.032.296 57,27%

Gunnar Bragason

6.043.363

2.563.113 42,41%

Þráðlaus fjarskipti

Heiðar Guðjónsson

27.011.000

10.707.000 39,64%

78 Stórt

77

Logos slf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Þórólfur Jónsson

1.006.128

515.477 51,23%

79 Stórt

78

ELKO ehf.

Reykjavík

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

Gestur Hjaltason

2.475.788

634.460 25,63%

80 Stórt

79

Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum

Sigþór Sigurðsson

2.203.896

1.153.442 52,34%

81 Stórt

80

Armar ehf.

Hafnarfjörður

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Auðunn Svafar Guðmundsson

3.271.468

1.372.883 41,97%

82 Stórt

81

Toyota á Íslandi ehf.

Garðabær

Bílasala

Kristján Þorbergsson

6.135.692

1.787.408 29,13%

83 Stórt

82

Hafnarnes VER hf.

Þorlákshöfn

Útgerð ﬁskiskipa

Ólafur Hannesson

2.082.081

1.920.802 92,25%

84 Stórt

83

Deloitte ehf.

Kópavogur

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Þorsteinn Pétur Guðjónsson

85 Stórt

84

Almenna leigufélagið ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

María Björk Einarsdóttir

2.134.207

669.858 31,39%

46.173.876

12.680.044 27,46%

86 Stórt

85

Creditinfo Lánstraust hf.

Reykjavík

Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust

Brynja Baldursdóttir

1.153.266

642.694 55,73%

87 Stórt

86

Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf.

Höfn í Hornaﬁrði

Farþegaﬂutningar á skipgengum vatnaleiðum

Einar Björn Einarsson

1.749.029

1.603.398 91,67%

88 Stórt

87

Icepharma hf.

Reykjavík

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Hörður Þórhallsson

89 Stórt

88

Knatthöllin ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Sunna Hrönn Sigmarsdóttir

90 Stórt

89

Borgarverk ehf.

Borgarnes

Bygging annarra ótalinna mannvirkja

91 Stórt

90

Fagverk verktakar ehf.

Mosfellsbær

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

2.022.577

599.873 29,66%

11.367.021

4.599.831 40,47%

Óskar Sigvaldason

2.009.099

1.072.626 53,39%

Vilhjálmur Þór Matthíasson

1.069.229

884.164 82,69%

92 Meðal

1

Sementsverksmiðjan ehf.

Akranes

Sementsframleiðsla

Gunnar Hermann Sigurðsson

930.551

836.839 89,93%

93 Stórt

91

Rafmiðlun hf.

Kópavogur

Raﬂagnir

Baldur Ármann Steinarsson

1.037.782

598.639 57,68%

94 Stórt

92

Skakkiturn ehf.

Reykjavík

Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum

Guðni Rafn Eiríksson

1.555.329

780.772 50,20%

95 Stórt

93

Samkaup hf.

Reykjanesbær

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Ómar Valdimarsson

8.191.746

1.897.932 23,17%

96 Stórt

94

Líftryggingafélag Íslands hf.

Reykjavík

Líftryggingar

Valgeir Matthías Baldursson

3.720.151

1.313.708 35,31%

97 Stórt

95

Smáragarður ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Sigurður Egill Ragnarsson

13.762.283

4.895.426 35,57%

98 Stórt

96

Eﬂa hf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Guðmundur Þorbjörnsson

2.660.308

1.468.511 55,20%

99 Stórt

97

Innnes ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

Magnús Óli Ólafsson

3.275.733

1.739.309 53,10%

100 Stórt

98

Lyfja hf.

Kópavogur

Lyfjaverslanir

Sigríður Margrét Oddsdóttir

6.314.949

3.573.967 56,60%

101 Stórt

99

Krossanes eignir ehf.

Reykjavík

Fasteignarekstur gegn þóknun eða samkvæmt samningi

Pálmar Harðarson

8.402.890

3.757.261 44,71%

102 Stórt

100

Jarðböðin hf.

Mývatn

Leiga atvinnuhúsnæðis

Guðmundur Þór Birgisson

1.336.931

1.210.262 90,53%

103 Stórt

101

VIRK - Starfsendurhæﬁngarsjóður ses.

Reykjavík

Önnur ótalin félagsþjónusta án dvalar á stofnun

Vigdís Jónsdóttir

4.794.576

4.508.259 94,03%

104 Stórt

102

KPMG ehf.

Reykjavík

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Jón Sigurður Helgason

2.066.349

548.978 26,57%

105 Stórt

103

1.058.676

588.471 55,59%

990.004

399.599 40,36%

Byggingafélagið Bakki ehf.

Mosfellsbær

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Örn Kjærnested

2

Hreinsitækni ehf.

Reykjavík

Fráveita

Gunnar Örn Erlingsson

107 Stórt

104

Allianz Ísland hf.

Hafnarfjörður

Önnur starfsemi tengd vátryggingum og lífeyrissjóðum

Þorsteinn Egilsson

1.073.781

680.207 63,35%

108 Stórt

105

Ice Fresh Seafood ehf.

Akureyri

Umboðsverslun með ﬁsk og ﬁskafurðir

Baldvin Gústaf Baldvinsson

7.538.287

3.146.226 41,74%

58.834.000

35.202.000 59,83%

1.293.879

1.031.338 79,71%

106 Meðal

109 Stórt

106

Síminn hf.

Reykjavík

Þráðlaus fjarskipti

Orri Hauksson

110 Stórt

107

Tempra ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á öðrum plastvörum

Daði Valdimarsson

111 Stórt

108

Ísteka ehf.

Reykjavík

Lyfjaframleiðsla

Arnþór Guðlaugsson

1.455.392

855.608 58,79%

112 Stórt

109

Íslandssjóðir hf.

Kópavogur

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög

Kjartan Smári Höskuldsson

2.466.000

2.275.000 92,25%

113 Stórt

110

Miðjan hf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Jón Þór Hjaltason

1.400.724

855.184 61,05%

114 Stórt

111

Vistor hf.

Garðabær

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Gunnur Helgadóttir

3.224.074

1.279.556 39,69%

Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.

Reykjavík

Önnur ótalin fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og lífeyrissjóðir

Magnús Kristinn Ásgeirsson

Nox Medical ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar

Pétur Már Halldórsson

115 Meðal
116 Stórt

3
112

681.778

555.984 81,55%

1.622.342

1.184.681 73,02%

4

Rauðás Hugbúnaður ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Einar Þór Egilsson

612.753

546.452 89,18%

118 Stórt

113

Líftryggingamiðstöðin hf.

Reykjavík

Líftryggingar

Hjálmar A Sigurþórsson

1.481.501

1.012.398 68,34%

119 Stórt

114

Fosshótel Reykjavík ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Davíð Torﬁ Ólafsson

1.554.201

822.954 52,95%

120 Stórt

115

Stjörnugrís hf.

Reykjavík

Svínarækt

Geir Gunnar Geirsson

1.704.170

1.160.665 68,11%

121 Stórt

116

Lyf og heilsa hf.

Reykjavík

Lyfjaverslanir

Kjartan Örn Þórðarson

117 Meðal

4.687.731

961.207 20,50%

122 Meðal

5

Motus ehf.

Reykjavík

Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust

Sigurður Arnar Jónsson

880.364

330.335 37,52%

123 Meðal

6

Men and Mice ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Magnús Eðvald Björnsson

771.268

521.624 67,63%

124 Meðal

7

Fitjaborg ehf.

Garðabær

Söluturnar

Snorri Guðmundsson

655.875

539.402 82,24%
816.240 49,35%

125 Stórt

117

Armar Vinnulyftur ehf.

Hafnarfjörður

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Auðunn Svafar Guðmundsson

1.653.972

126 Stórt

118

Lagardère travel retail ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Sigurður Skagfjörð Sigurðsson

1.288.744

734.344 56,98%

127 Stórt

119

Olíudreiﬁng ehf.

Reykjavík

Önnur þjónusta tengd ﬂutningum

Hörður Gunnarsson

4.732.540

2.196.015 46,40%

128 Meðal

8

Hugvit hf.

Reykjavík

Önnur hugbúnaðarútgáfa

Ólafur Daðason

639.577

514.732 80,48%

129 Meðal

9

Rafholt ehf.

Kópavogur

Raﬂagnir

Helgi Ingólfur Rafnsson

649.558

402.948 62,03%

130 Meðal

10

Ferill ehf., verkfræðistofa

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Ásmundur Ingvarsson

420.847

249.385 59,26%

131 Stórt

120

Jónar Transport hf.

Reykjavík

Þjónustustarfsemi tengd ﬂutningum á sjó og vatni

Kristján Pálsson

1.232.947

398.947 32,36%

132 Stórt

121

Stjörnuegg hf.

Reykjavík, dreifb

Eggjaframleiðsla

Hallfríður Kristín Geirsdóttir

1.023.547

818.105 79,93%

133 Meðal

11

Mata hf.

Reykjavík

Heildverslun með ávexti og grænmeti

Eggert Árni Gíslason

963.920

596.755 61,91%

134 Stórt

122

Flugleiðahótel ehf. (Icelandair Hotels)

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Magnea Þórey Hjálmarsdóttir

5.700.911

1.887.624 33,11%

Framúrskarandi
fyrirtæki

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

EHF

Suðurhrauni 2 210 Garðabær girding@girding.is
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

135 Stórt

123

Húsasmiðjan ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

136 Meðal

12

LEX ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Árni Stefánsson

6.639.401

2.939.441 44,27%

Örn Gunnarsson

760.742

299.951 39,43%

137 Stórt

124

Vignir G. Jónsson ehf.

Akranes

Söltun, þurrkun og hersla ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Eiríkur Vignisson

1.807.931

1.126.859 62,33%

138 Stórt

125

Atlantsolía ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með fast, ﬂjótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

Guðrún Ragna Garðarsdóttir

4.229.967

1.164.461 27,53%

139 Stórt

126

Verkís hf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Sveinn Ingi Ólafsson

1.619.335

763.145 47,13%

140 Stórt

127

Fiskkaup hf.

Reykjavík

Söltun, þurrkun og hersla ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Ásbjörn Jónsson

5.526.271

1.692.111 30,62%

141 Stórt

128

Áltak ehf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Haraldur Líndal Pétursson

1.358.186

628.273 46,26%

142 Stórt

129

Héðinn hf.

Hafnarfjörður

Vélvinnsla málma

Ragnar Sverrisson

1.904.749

1.281.925 67,30%

143 Stórt

130

Sómi ehf.

Garðabær

Önnur ótalin framleiðsla á matvælum

Alfreð Frosti Hjaltalín

1.217.979

542.021 44,50%

144 Meðal

13

Greiðsluveitan ehf.

Reykjavík

Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi

Vigdís Ósk Helgadóttir

880.587

778.695 88,43%

145 Stórt

131

Öryggismiðstöð Íslands hf.

Kópavogur

Starfsemi við öryggiskerfaþjónustu

Ragnar Þór Jónsson

1.994.748

580.929 29,12%

146 Meðal

14

Tækniskólinn ehf.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi iðn- og verknám

Hildur Ingvarsdóttir

958.742

526.444 54,91%

147 Meðal

15

Læknisfræðileg myndgreining ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Ragnheiður Sigvaldadóttir

645.609

225.529 34,93%

148 Meðal

16

Fossar markaðir hf.

Reykjavík

Starfsemi við miðlun verðbréfa og hrávörusamninga

Haraldur Ingólfur Þórðarson

546.182

388.104 71,06%

149 Meðal

17

Cargo Express ehf.

Reykjavík

Flutningsþjónusta

Róbert Vinsent Tómasson

359.611

244.654 68,03%

150 Meðal

18

Verifone á Íslandi ehf.

Kópavogur

Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum

Guðmundur Jónsson

763.011

289.796 37,98%

151 Meðal

19

Tandur hf.

Reykjavík

Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningar- og fægiefnum

Guðmundur Gylﬁ Guðmundsson

570.979

320.379 56,11%

152 Stórt

132

Vörumiðlun ehf.

Sauðárkrókur

Flutningsþjónusta

Magnús Einar Svavarsson

1.373.878

1.002.315 72,96%

153 Stórt

133

Reiknistofa bankanna hf.

Reykjavík

Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi

Ragnhildur Geirsdóttir

4.730.560

1.940.074 41,01%

154 Stórt

134

DS lausnir ehf.

Hafnarfjörður

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Daníel Sigurðsson

1.544.959

979.717 63,41%

155 Stórt

135

Arctica Finance hf.

Reykjavík

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög

Stefán Þór Bjarnason

1.086.393

953.147 87,74%

156 Meðal

20

Hamar ehf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Kári Pálsson

157 Stórt

136

Arctica Eignarhaldsfélag ehf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

158 Stórt

137

Endurvinnslan hf.

Reykjavík

159 Meðal

21

Þorgeir & Ellert hf.

Akranes

160 Stórt

138

Kjarnavörur hf.

161 Stórt

139

Dexter Fjárfestingar ehf.

713.475

500.023 70,08%

Stefán Þór Bjarnason

1.117.989

984.832 88,09%

Endurnýting ﬂokkaðra efna

Helgi Lárusson

1.831.902

1.149.188 62,73%

Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum

Ingólfur Árnason

778.607

247.010 31,72%

Garðabær

Framleiðsla á smjörlíki og svipaðri feiti til manneldis

Guðjón Rúnarsson

1.451.570

782.706 53,92%

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Sigfús B Ingimundarson

4.248.081

3.772.840 88,81%

162 Meðal

22

Core ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun

Kamilla Sveinsdóttir

597.670

303.312 50,75%

163 Stórt

140

Þjótandi ehf.

Hella

Vegagerð

Ólafur Einarsson

1.253.525

1.018.480 81,25%

164 Stórt

141

Johan Rönning ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Haraldur Líndal Pétursson

4.372.135

991.459 22,68%

165 Stórt

142

Bláfugl ehf.

Kópavogur

Vöruﬂutningar með ﬂugi

Steinn Logi Björnsson

1.834.757

1.056.625 57,59%

166 Stórt

143

TVG-Zimsen ehf.

Reykjavík

Önnur þjónusta tengd ﬂutningum

Björn Einarsson

1.257.132

674.281 53,64%

167 Stórt

144

E.Guðmundsson ehf.

Vík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Sigurður Elías Guðmundsson

1.368.408

656.405 47,97%

168 Stórt

145

Ferðaskrifstofa Íslands ehf.

Kópavogur

Ferðaskrifstofur

Þórunn Reynisdóttir

1.289.869

723.553 56,10%

169 Stórt

146

Silfurberg ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Ingibjörg Jónsdóttir

8.949.770

8.823.964 98,59%

170 Meðal

23

Kebab ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Ahmet Hakan Gultekin

461.344

236.953 51,36%

171 Stórt

147

Jarðboranir hf.

Kópavogur

Tilraunaboranir og borvinna

Sigurður Sigurðsson

6.917.648

3.534.022 51,09%

172 Stórt

148

Sláturfélag Suðurlands svf.

Reykjavík

Framleiðsla á kjötafurðum

Steinþór Skúlason

9.282.376

5.328.918 57,41%

173 Stórt

149

Þ.S. Verktakar ehf.

Egilsstaðir

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Þröstur Stefánsson

1.111.988

934.037 84,00%

174 Meðal

24

Alvogen ehf.

Reykjavík

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Brynja Dís Sólmundsdóttir

175 Stórt

150

Vínnes ehf.

Reykjavík

Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti

Birkir Ívar Guðmundsson

176 Meðal

25

Tak-Malbik ehf.

Borgarnes

Blönduð heildverslun

177 Meðal

26

Rafeyri ehf.

Akureyri

Raﬂagnir

178 Stórt

151

Mænir Reykjavík ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

179 Stórt

152

Steinull hf.

Sauðárkrókur

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum

180 Meðal

27

Scandinavian Travel Services ehf.

Reykjavík

Ferðaskrifstofur

Miguel Angel R. Fernandez

747.106

472.350 63,22%

1.141.203

777.479 68,13%

Ólafur Sveinsson

861.491

362.322 42,06%

Kristinn Hreinsson

524.095

340.181 64,91%

Gunnar Páll Pálsson

1.566.261

470.649 30,05%

Stefán Logi Haraldsson

1.123.857

617.881 54,98%

548.701

428.881 78,16%

181 Stórt

153

Coca-Cola European Partners Ísland ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á gosdrykkjum, ölkelduvatni og öðru átöppuðu vatni

Einar Snorri Magnússon

7.927.801

5.861.377 73,93%

182 Meðal

28

Fjárvakur - Icelandair Shared Services ehf.

Reykjavík

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

María Sólbergsdóttir

654.045

340.440 52,05%

183 Meðal

29

Inmarsat Solutions ehf.

Kópavogur

Gervihnattafjarskipti

Jóhann H Bjarnason

284.950

166.447 58,41%

184 Meðal

30

Kleifarnef ehf.

Selfoss

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Erla Fanney Ívarsdóttir

331.932

221.708 66,79%

185 Meðal

31

Mekka Wines& Spirits hf.

Reykjavík

Heildverslun með drykkjarvörur

Jón Erling Ragnarsson

632.707

396.506 62,67%

186 Meðal

32

Fossvélar ehf.

Selfoss

Malar-, sand- og leirnám

Kári Jónsson

535.797

258.818 48,31%

187 Meðal

33

GoPro ehf.

Reykjavík

Önnur hugbúnaðarútgáfa

Ólafur Daðason

875.188

795.117 90,85%

188 Meðal

34

Garðlist ehf.

Reykjavík

Skrúðgarðyrkja

Brynjar Kjærnested

449.428

369.559 82,23%

189 Stórt

154

ORF Líftækni hf.

Kópavogur

Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni

Frosti Ólafsson

1.960.712

1.301.825 66,40%

190 Stórt

155

Klasi ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Ingvi Jónasson

3.907.236

1.582.966 40,51%

191 Stórt

156

Heimilistæki ehf.

Reykjavík

Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar vörur

Ólafur Már Hreinsson

1.972.639

534.213 27,08%

192 Meðal

35

Sælkeradreiﬁng ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Ólafur Johnson

772.263

602.273 77,99%

193 Stórt

157

Nesbúegg ehf.

Vogar

Eggjaframleiðsla

Stefán Már Símonarson

1.358.676

719.344 52,94%

194 Meðal

36

Hornsteinar arkitektar ehf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Ögmundur Skarphéðinsson

261.520

155.999 59,65%

195 Stórt

158

1.960.085

729.110 37,20%

196 Meðal

37

535.392

397.487 74,24%

197 Stórt

159

1.135.555

774.354 68,19%

198 Meðal

38

600.107

346.509 57,74%

Sensa ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Valgerður Hrund Skúladóttir

B.E. Húsbyggingar ehf.

Akureyri

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Jón Páll Tryggvason

KFC ehf.

Garðabær

Veitingastaðir

Helgi Vilhjálmsson

Trétak ehf.

Akureyri

Uppsetning innréttinga

Jóhann Ólafur Þórðarson

199 Meðal

39

THG Arkitektar ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Elínbjörg Gunnarsdóttir

350.753

244.336 69,66%

200 Meðal

40

Bakkinn vöruhótel ehf.

Kópavogur

Vörugeymsla

Guðný Rósa Þorvarðardóttir

325.991

184.937 56,73%

Ólafur Rögnvaldsson

7.429.519

3.214.267 43,26%

406.951

153.160 37,64%

Hraðfrystihús Hellissands hf.

Hellissandur

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Mörkin Lögmannsstofa hf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Helena Erlingsdóttir

Íslensk Orkuvirkjun Seyðisﬁrði ehf.

Reykjavík

Framleiðsla rafmagns

Guðmundur Ingi Jónsson

3.738.280

895.056 23,94%

Lagnir og þjónusta ehf.

Sandgerði

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Hafsteinn Már Steinarsson

374.145

299.876 80,15%

Gára ehf.

Reykjavík

Önnur þjónusta tengd ﬂutningum

Jóhann Bogason

470.868

295.631 62,78%

162

Fastus ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Einar Hannesson

1.421.275

955.648 67,24%

163

Valka ehf.

Kópavogur

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Helgi Hjálmarsson

1.644.943

1.048.146 63,72%

Teitur Jónasson ehf.

Kópavogur

Aðrir farþegaﬂutningar á landi

Haraldur Þór Teitsson

873.718

620.459 71,01%

201 Stórt

160

202 Meðal

41

203 Stórt

161

204 Meðal

42

205 Meðal

43

206 Stórt
207 Stórt
208 Meðal

44

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
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Framúrskarandi fyrirtæki 2019 (síða 4 af 12)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

209 Stórt

164

TK bílar ehf.

Garðabær

Bílasala

Haraldur Þór Stefánsson

210 Meðal

45

Armar mót og kranar ehf.

Hafnarfjörður

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar

Auðunn Svafar Guðmundsson

2.531.778

703.040 27,77%

427.550

329.360 77,03%

211 Meðal

46

Flügger Iceland ehf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

212 Meðal

47

Gullfosskafﬁ ehf.

Selfoss

Krár, kafﬁhús og dansstaðir o.þ.h.

Vigfús Gunnar Gíslason

717.404

548.212 76,42%

Svavar Njarðarson

943.325

842.853 89,35%

213 Meðal

48

Rannsóknarstofan Glæsibæ ehf.

Reykjavík

Rannsóknarstofur í læknisfræði

214 Meðal

49

Miracle ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Sturla Orri Arinbjarnarson

238.729

188.293 78,87%

Guðmundur B Jósepsson

333.789

193.075 57,84%

215 Meðal

50

MEDOR ehf.

Hafnarfjörður

216 Meðal

51

Saltkaup ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Sigtryggur Hilmarsson

739.003

290.994 39,38%

Blönduð heildverslun

Hilmar Þór Hilmarsson

817.459

624.450 76,39%

217 Stórt

165

Globus hf.

218 Meðal

52

Bylgja VE 75 ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Börkur Árnason

1.088.040

627.448 57,67%

Vestmannaeyjar

Útgerð ﬁskiskipa

Matthías Óskarsson

737.555

372.913 50,56%

219 Meðal

53

220 Meðal

54

Garðyrkjuþjónustan ehf.

Reykjavík

Skrúðgarðyrkja

Sigurður Þ Adolfsson

241.052

191.239 79,34%

Wise lausnir ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Hrannar Erlingsson

615.841

306.298 49,74%

221 Meðal
222 Meðal

55

Ueno ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Haraldur Ingi Þorleifsson

746.081

609.272 81,66%

56

Sena ehf.

Reykjavík

Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

Jón Diðrik Jónsson

840.048

341.555 40,66%

223 Meðal

57

Húsheild ehf.

Mývatn

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Ólafur Ragnarsson

410.534

201.388 49,06%

224 Stórt

166

Fríhöfnin ehf.

Reykjanesbær

Þjónustustarfsemi tengd ﬂutningum með ﬂugi

Þorgerður Kristín Þráinsdóttir

2.498.990

1.066.496 42,68%

225 Stórt

167

Suðureignir ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Davíð Torﬁ Ólafsson

6.919.644

3.189.367 46,09%

226 Meðal

58

IÐAN-Fræðslusetur ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin fræðslustarfsemi

Hildur Elín Vignir

816.348

607.340 74,40%

227 Stórt

168

Artasan ehf.

Garðabær

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Brynjúlfur Guðmundsson

1.258.570

500.689 39,78%

228 Meðal

59

Prógramm ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Jósep Húnfjörð Vilhjálmsson

222.463

140.987 63,38%

229 Meðal

60

Ísmar ehf.

Reykjavík

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

Gunnar Halldór Sverrisson

386.078

241.791 62,63%

230 Meðal

61

Eldsneytisafgreiðslan á Keﬂavíkurﬂugvelli EAK ehf. Reykjanesbær

Umboðsverslun með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni til iðnaðarnota

Halldór Steinar Kristjánsson

772.506

348.758 45,15%

231 Meðal

62

Fasteignasalan Miklaborg ehf.

Reykjavík

Fasteignamiðlun

Óskar Rúnar Harðarson

914.036

502.180 54,94%

232 Stórt

169

Garri ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

Magnús Rósinkrans Magnússon

1.702.835

1.206.578 70,86%

233 Meðal

63

Kú Kú Campers ehf.

Hafnarfjörður

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

Hlynur Elfar Þrastarson

517.423

205.273 39,67%

234 Meðal

64

Vatnsvirkinn ehf.

Kópavogur

Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og hluti til þeirra

Guðni Vilberg Baldursson

492.705

292.617 59,39%

235 Meðal

65

Gilhagi ehf.

Seltjarnarnes

Listsköpun

Anna Fjeldsted

825.212

799.390 96,87%

236 Stórt

170

Hótel Geysir ehf.

Selfoss

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Sigríður Vilhjálmsdóttir

1.527.337

745.733 48,83%

237 Stórt

171

Rammagerðin Holding ehf.

Garðabær

Leiga atvinnuhúsnæðis

Helgi Rúnar Óskarsson

2.303.159

908.073 39,43%

238 Meðal

66

AB varahlutir ehf.

Reykjavík

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Loftur Guðni Matthíasson

515.400

387.622 75,21%

239 Meðal

67

Bitter ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun

Gústaf Bjarki Ólafsson

731.656

385.306 52,66%

240 Meðal

68

SSG verktakar ehf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Sigurður Sveinbjörn Gylfason

576.097

379.204 65,82%

241 Lítið

2

Hókus Pókus ehf.

Reykjavík

Fataverslanir

Einar Arnarsson

150.879

48.004 31,82%

242 Stórt

172

Landsprent ehf.

Reykjavík

Prentun dagblaða

Guðbrandur Magnússon

1.252.248

496.089 39,62%

243 Stórt

173

Bílabúð Benna ehf.

Reykjavík

Bílasala

Margrét Beta Gunnarsdóttir

3.146.665

2.007.095 63,78%

244 Meðal

69

Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa slf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Halldór Karl Halldórsson

266.700

136.872 51,32%

245 Meðal

70

Stjörnublikk ehf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Finnbogi Geirsson

960.578

668.189 69,56%

246 Stórt

174

Sæplast Iceland ehf.

Dalvík

Framleiðsla á plastvörum til nota í sjávarútvegi

Daði Valdimarsson

1.557.621

984.848 63,23%

247 Stórt

175

Icelandic Tank Storage ehf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Reynir A Guðlaugsson

1.586.656

896.820 56,52%

S4S ehf.

Reykjavík

Smásala á skófatnaði í sérverslunum

Hermann Helgason

1.702.293

614.318 36,09%

Verkfærasalan ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Þorlákur Marteinsson

495.345

203.745 41,13%

Guðjón Auðunsson

143.696.000

46.914.000 32,65%

713.402

440.123 61,69%

701.607

487.196 69,44%

248 Stórt

176

249 Meðal

71

250 Stórt

177

Reitir fasteignafélag hf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

251 Meðal

72

Geysir shops ehf.

Selfoss

Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum

Jóhann Guðlaugsson

252 Meðal

73

Aalborg Portland Íslandi ehf.

Kópavogur

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Magnús Eyjólfsson

253 Stórt

178

Eykt ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Páll Daníel Sigurðsson

2.587.398

610.137 23,58%

254 Stórt

179

Leigufélag Búseta ehf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Bjarni Þór Þórólfsson

5.331.273

2.070.569 38,84%

255 Meðal

74

DK Hugbúnaður ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Dagbjartur Pálsson

568.337

334.108 58,79%

256 Meðal

75

Ernst & Young ehf.

Reykjavík

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Ásbjörn Björnsson

406.908

141.253 34,71%

Init ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Garðar Jóhannsson

105.185

79.136 75,24%

258 Meðal

76

Iðnmark ehf.

Hafnarfjörður

Vinnsla á kartöﬂum

Dagbjartur Björnsson

871.902

793.885 91,05%

259 Meðal

77

Lóðaþjónustan ehf.

Reykjavík

Skrúðgarðyrkja

Unnar Karl Halldórsson

322.310

196.237 60,88%

260 Meðal

78

Vinnuföt, heildverslun ehf.

Kópavogur

Heildverslun með fatnað og skófatnað

Árni Arnarson

366.062

207.252 56,62%

261 Stórt

180

Sögn ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

Baltasar K Baltasarsson

1.009.998

722.764 71,56%

262 Meðal

79

Greiðslumiðlun ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og lífeyrissjóðir

Sigurður Arnar Jónsson

253.209

104.890 41,42%

263 Meðal

80

Steinbock-þjónustan ehf.

Kópavogur

Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

Gísli Viðar Guðlaugsson

264 Stórt

181

Útgerðarfélag Sandgerðis ehf.

Sandgerði

Útgerð ﬁskiskipa

Þorsteinn Magnússon

265 Meðal

81

Skipalyftan ehf.

Vestmannaeyjar

Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum

266 Meðal

82

Icerental 4x4 ehf.

Reykjavík

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

267 Meðal

83

Járn og gler hf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

268 Meðal

84

Ölduós ehf.

Stöðvarfjörður

Útgerð smábáta

257 Lítið

3

406.428

286.211 70,42%

1.526.663

617.364 40,44%

Stefán Örn Jónsson

786.566

635.073 80,74%

Hjörleifur Björnsson

667.243

203.498 30,50%

Kjartan Ágústsson

402.245

306.955 76,31%

Vigfús Vigfússon

791.239

332.734 42,05%

269 Stórt

182

Ós ehf.

Vestmannaeyjar

Útgerð ﬁskiskipa

Sigurjón Óskarsson

3.596.375

2.114.039 58,78%

270 Stórt

183

Sportvangur ehf.

Kópavogur

Rekstur íþróttamannvirkja

Pétur Bjarnason

1.054.460

356.042 33,77%

271 Stórt

184

1.624.923

1.416.773 87,19%

272 Lítið

4

150.909

97.338 64,50%

Malbikunarstöðin Höfði hf.

Reykjavík

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum

Halldór Torfason

Heyrnartækni ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum

Björn Víðisson

273 Meðal

85

Skútaberg ehf.

Akureyri

Malar-, sand- og leirnám

Björn Konráðsson

949.126

559.868 58,99%

274 Stórt

185

Distica hf.

Garðabær

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Gylﬁ Þór Rútsson

3.027.490

837.278 27,66%

275 Stórt

186

Dalborg hf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Baldvin Valdimarsson

1.369.353

1.037.447 75,76%

276 Stórt

187

Já hf.

Reykjavík

Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

Vilborg Helga Harðardóttir

1.014.185

435.157 42,91%

277 Meðal

86

Fagraf ehf.

Reykjavík

Raﬂagnir

Pétur Elvar Birgisson

205.857

123.498 59,99%

278 Stórt

188

Snæland Grímsson ehf.

Reykjavík

Aðrir farþegaﬂutningar á landi

Hallgrímur Lárusson

1.794.958

534.171 29,76%

279 Meðal

87

Iraco ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með ﬁsk og ﬁskafurðir

Sigurður Ingi Jóelsson

383.687

253.331 66,03%

5

Kóði ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Thor Thors

192.860

126.218 65,45%

281 Meðal

88

Epal hf.

Reykjavík

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Kjartan Páll Eyjólfsson

600.483

398.869 66,42%

282 Stórt

189

Arctic shopping ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum

Jóhann Guðlaugsson

1.293.290

597.141 46,17%

280 Lítið

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

FASTEIGNAMARKAÐURINN

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

283 Meðal

89

Hótel Klettur ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

6

S.Ó.S. Lagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

284 Lítið

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

Jóhann Sigurðsson

272.336

183.622 67,42%

Sigurður Óli Sumarliðason

192.061

91.852 47,82%

285 Stórt

190

B. Pálsson ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Gunnar Dungal

2.199.208

1.808.624 82,24%

286 Stórt

191

SS Byggir ehf.

Akureyri

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Sigurður Sigurðsson

1.616.357

562.658 34,81%

287 Meðal

90

Hafnarbakki-Flutningatækni ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

Gunnar Bragason

598.020

327.279 54,73%

288 Meðal

91

Góa-Linda sælgætisgerð ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á súkkulaði og sælgæti; kakói

Helgi Vilhjálmsson

924.321

792.777 85,77%

289 Stórt

192

Runólfur Hallfreðsson ehf.

Akranes

Útgerð ﬁskiskipa

Gunnþór Björn Ingvason

1.629.435

1.403.935 86,16%

290 Meðal

92

Internet á Íslandi hf.

Reykjavík

Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

Jens Pétur Jensen

369.272

184.325 49,92%

291 Meðal

93

Líf og List ehf.

Garðabær

Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum

Jón Hjörtur Oddsson

811.488

396.386 48,85%

292 Meðal

94

Íslenskar fasteignir ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Sveinn Björnsson

294.683

256.478 87,04%

293 Meðal

95

Vélar og skip ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Magnús Bogi Pétursson

655.013

580.241 88,58%

294 Meðal

96

BBA Legal ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Elísabet Ingunn Einarsdóttir

246.641

103.282 41,88%

295 Meðal

97

Rafkaup hf.

Reykjavík

Smásala á ljósabúnaði í sérverslunum

Óskar Rafnsson

793.217

696.002 87,74%

296 Meðal

98

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Reykjavík

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Theodór Siemsen Sigurbergsson

354.772

124.407 35,07%

297 Meðal

99

Strontín ehf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Þórður Hermann Kolbeinsson

945.249

756.993 80,08%

298 Meðal 100

Hnit verkfræðistofa hf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Harald B Alfreðsson

245.034

143.580 58,60%

299 Stórt

Vilhjálmur Þorláksson

Gæðabakstur ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

1.604.500

564.105 35,16%

300 Meðal 101

Júpíter rekstrarfélag hf.

Reykjavík

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög

Hannes Frímann Hrólfsson

816.000

692.723 84,89%

301 Lítið

193

Enor ehf.

Akureyri

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Davíð Búi Halldórsson

169.332

97.379 57,51%

302 Meðal 102

Hreinsun & ﬂutningur ehf.

Reykjavík

Söfnun hættulítils sorps

Viggó Guðmundsson

395.694

376.280 95,09%

303 Lítið

8

Hlaðir ehf.

Grenivík

Útgerð ﬁskiskipa

Þorsteinn Ágúst Harðarson

127.043

105.396 82,96%

304 Meðal 103

Barki ehf.

Kópavogur

Framleiðsla á öðrum gúmmívörum

Kristinn Valdimarsson

907.890

844.730 93,04%

305 Stórt

194

Tæknivörur ehf.

Kópavogur

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

Sveinn Tryggvason

1.178.911

365.511 31,00%

306 Stórt

195

1.962.194

1.602.256 81,66%

368.013

278.397 75,65%

7

Suzuki-bílar hf.

Reykjavík

Bílasala

Úlfar Schaarup Hinriksson

307 Meðal 104

Egill Árnason ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Ásgeir Einarsson

308 Stórt

Ó.Johnson & Kaaber ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Ólafur Johnson

1.011.701

417.036 41,22%

309 Meðal 105

ALDA Hótel Reykjavík hf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Stephanie Mauler

389.070

305.302 78,47%

310 Meðal 106

Plastco ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur

Benedikt Stefánsson

374.873

172.983 46,14%

311 Lítið

Beiersdorf ehf.

Reykjavík

Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

Ólafur Gylfason

166.862

112.441 67,39%

312 Meðal 107

Öryggisfjarskipti ehf.

Reykjavík

Önnur fjarskiptastarfsemi

Þórhallur Ólafsson

964.885

802.314 83,15%

313 Meðal 108

Brattskjól ehf.

Hvolsvöllur

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Jóhann Geir Frímannsson

281.875

229.257 81,33%

314 Meðal 109

Go Campers ehf.

Hafnarfjörður

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

Benedikt Helgason

325.361

151.959 46,70%

315 Meðal 110

GMT ehf.

Hafnarfjörður

Viðgerðir og viðhald á loftförum og geimförum

Magnús Gunnarsson

287.613

143.556 49,91%

316 Meðal 111

HH Trésmiðja ehf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Jósep Hafþór Þorbergsson

217.701

166.217 76,35%

317 Stórt

Öldungur hf.

Reykjavík

Dvalarheimili með hjúkrun

Anna Birna Jensdóttir

3.880.270

1.496.233 38,56%

318 Meðal 112

Ari Oddsson ehf.

Mosfellsbær

Múrhúðun

Ari Hermann Oddsson

243.648

148.819 61,08%

319 Meðal 113

Þrjúbíó ehf.

Reykjavík

Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

Jón Diðrik Jónsson

335.419

152.092 45,34%

320 Stórt

198

Tengi ehf.

Kópavogur

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Þórir Sigurgeirsson

1.349.016

577.706 42,82%

321 Stórt

199

Hásteinn ehf.

Mosfellsbær

Útgerð ﬁskiskipa

Jónas Henningsson

1.082.482

635.228 58,68%

322 Meðal 114

Íslyft ehf.

Kópavogur

Heildverslun með skipsbúnað, veiðarfæri og ﬁskvinnsluvélar

Gísli Viðar Guðlaugsson

493.397

359.752 72,91%

323 Stórt

200

Norlandair ehf.

Akureyri

Farþegaﬂutningar með leiguﬂugi

Friðrik Adolfsson

1.130.815

885.299 78,29%

324 Stórt

201

Múlakafﬁ ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Guðríður María Jóhannesdóttir

1.043.278

456.201 43,73%

325 Lítið

10

One Systems Ísland ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Ingimar Arndal Árnason

135.175

69.946 51,74%

326 Stórt

202

Gunnlaugur Auðunn Árnason

196

9

197

Sæfell hf.

Stykkishólmur

Útgerð ﬁskiskipa

1.589.793

988.377 62,17%

327 Meðal 115

Póstdreiﬁng ehf.

Reykjavík

Önnur póst- og boðberaþjónusta

Aðalsteinn Guðjónsson

301.855

241.767 80,09%

328 Meðal 116

Straumvirki ehf.

Garðabær

Raﬂagnir

Sigursteinn Þorsteinsson

248.874

98.551 39,60%

329 Meðal 117

VSÓ Ráðgjöf ehf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Grímur Már Jónasson

330 Stórt

Korputorg ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Sævar Þór Ólafsson

331 Meðal 118

Thor Shipping ehf.

Hafnarfjörður

Önnur þjónusta tengd ﬂutningum

Ragnar Jón Dennisson

629.502

326.856 51,92%

332 Meðal 119

Orka ehf.

Reykjavík

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Jóhann Gísli Hermannsson

446.825

357.036 79,91%

333 Meðal 120

Skagaverk ehf.

Akranes

Aðrir farþegaﬂutningar á landi

Gunnar Þór Garðarsson

254.645

198.776 78,06%

334 Meðal 121

Baader Ísland ehf.

Kópavogur

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

Jochum Marth Ulriksson

395.028

200.895 50,86%

203

595.002

318.739 53,57%

13.010.889

5.411.685 41,59%

335 Lítið

11

Brandenburg ehf.

Reykjavík

Auglýsingastofur

Ragnar Vilberg Gunnarsson

134.893

73.108 54,20%

336 Lítið

12

Fasteignamarkaðurinn ehf.

Reykjavík

Fasteignamiðlun

Guðmundur Theódór Jónsson

137.693

72.431 52,60%

337 Lítið

13

Expectus ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Gunnar Steinn Magnússon

177.984

102.337 57,50%

338 Meðal 122

Myllan ehf.

Egilsstaðir

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Unnar Hallfreður Elisson

439.919

306.416 69,65%

339 Stórt

204

Danica sjávarafurðir ehf.

Reykjavík

Umboðsverslun með ﬁsk og ﬁskafurðir

Jan Bernstorff Thomsen

1.309.607

861.473 65,78%

340 Lítið

14

Livio Reykjavík ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Snorri Einarsson

131.522

77.547 58,96%

341 Meðal 123

Into the glacier ehf.

Reykjavík

Ferðaskipuleggjendur

Sigurður Skarphéðinsson

732.670

522.570 71,32%

342 Meðal 124

Íspan ehf.

Kópavogur

Skurður og vinnsla á ﬂotgleri

Einar Þór Harðarson

832.932

634.019 76,12%

343 Meðal 125

Umbúðamiðlun ehf.

Reykjavík

Leiga á öðrum ótöldum vélum og búnaði

Hilmar Arnfjörð Sigurðsson

835.962

484.403 57,95%

344 Meðal 126

Meitill - GT Tækni ehf.

Akranes

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Bolli Árnason

697.532

259.892 37,26%

345 Meðal 127

Aðalvík ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Bergur Ingi Arnarson

325.068

190.038 58,46%

346 Meðal 128

Hreyﬁng ehf.

Reykjavík

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar

Ágústa Þóra Johnson

484.255

397.667 82,12%

347 Meðal 129

Útlitslækning ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Bolli Bjarnason

204.845

158.597 77,42%

348 Meðal 130

Köfunarþjónustan ehf.

Hafnarfjörður

Þjónustustarfsemi tengd ﬂutningum á sjó og vatni

Hallgrímur Ingólfsson

659.071

342.285 51,93%

349 Meðal 131

Dressmann á Íslandi ehf.

Kópavogur

Fataverslanir

Leiv Erik Martinsen

422.759

344.132 81,40%

350 Meðal 132

PFAFF hf.

Reykjavík

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

Margrét Kaldal Kristmannsdóttir

393.640

319.278 81,11%

351 Meðal 133

G & K Seafood ehf.

Reykjavík

Heildverslun með ﬁsk og ﬁskafurðir

Gunnar Kristófersson

446.484

176.752 39,59%

352 Meðal 134

SO Tech ehf.

Reykjavík

Viðgerðir og viðhald á loftförum og geimförum

Roberto Elio Polles

255.596

143.959 56,32%

353 Meðal 135

Stólpi-gámar ehf.

Reykjavík

Vélvinnsla málma

Ásgeir Þorláksson

579.473

205.047 35,39%

354 Meðal 136

DHL Express Iceland ehf.

Reykjavík

Önnur póst- og boðberaþjónusta

Sverrir Auðunsson

934.726

372.337 39,83%

355 Meðal 137

Fóðurverksmiðjan Laxá hf.

Akureyri

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Gunnþór Björn Ingvason

848.726

550.411 64,85%

356 Lítið

Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.

Reykjanesbær

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Brynjólfur Stefán Guðmundsson

175.882

115.973 65,94%

15

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.
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framúrskarandi
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

357 Stórt

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

Björgun ehf.

Reykjavík

Malar-, sand- og leirnám

Lárus Dagur Pálsson

1.449.386

1.175.386 81,10%

358 Meðal 138

Útgerðarfélagið Glófaxi ehf.

Vestmannaeyjar

Útgerð ﬁskiskipa

Andrea Elín Atladóttir

562.061

223.061 39,69%

359 Meðal 139

Hagi ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Kristján Ingi Óskarsson

300.868

220.595 73,32%

360 Meðal 140

Búvís ehf.

Akureyri

Heildverslun með landbúnaðarvélar, -tæki og hluti til þeirra

Einar Guðmundsson

587.780

249.395 42,43%

361 Lítið

16

Presslagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Reynir Jónsson

117.179

68.774 58,69%

362 Lítið

17

ADVEL lögmenn slf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Guðmundur Siemsen

129.851

38.265 29,47%

363 Stórt

206

205

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf.

Egilsstaðir

Hitaveita; kæli- og loftræstiveita

Aðalsteinn Þórhallsson

2.038.739

823.473 40,39%

364 Meðal 141

Anton ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Hjalti Sigurðsson

819.267

239.422 29,22%

365 Lítið

Nonni litli ehf.

Mosfellsbær

Önnur ótalin framleiðsla á matvælum

Ragnar Þór Ragnarsson

138.227

90.302 65,33%

366 Meðal 142

Terra Efnaeyðing hf.

Hafnarfjörður

Meðhöndlun og förgun hættulegs úrgangs

Jón Hólmgeir Steingrímsson

240.860

177.059 73,51%

367 Lítið

18

Tradex ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með ﬁsk og ﬁskafurðir

Halldór Halldórsson

176.431

47.910 27,16%

368 Meðal 143

Kauphöll Íslands hf.

Reykjavík

Stjórnun fjármálamarkaða

Páll Harðarson

561.193

314.253 56,00%

369 Meðal 144

Múrbúðin ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Kári Steinar Lúthersson

432.751

188.251 43,50%

370 Meðal 145

Ökuskóli 3 ehf.

Reykjavík

Ökuskólar, ﬂugskólar o.þ.h.

Jón Haukur Edwald

286.563

231.261 80,70%

371 Meðal 146

Jarðefnaiðnaður ehf. (JEI ehf.)

Þorlákshöfn

Malar-, sand- og leirnám

Árni Benedikt Árnason

471.409

373.060 79,14%

372 Stórt

Egilsson ehf.

Reykjavík

Smásala á dagblöðum og ritföngum í sérverslunum

Egill Þór Sigurðsson

1.103.167

299.474 27,15%

373 Meðal 147

B.B. rafverktakar ehf.

Reykjavík

Raﬂagnir

Birgir Birgisson

201.989

99.967 49,49%

374 Meðal 148

Laugarvatn Fontana

Laugarvatn

Leiga atvinnuhúsnæðis

Sigurður Rafn Hilmarsson

771.468

373.997 48,48%

375 Meðal 149

Lota ehf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Pétur Örn Magnússon

353.368

153.218 43,36%

376 Meðal 150

Slippfélagið ehf.

Kópavogur

Framl. á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum, prentbleki og fylli- og þéttiefnum Baldvin Valdimarsson

405.064

310.301 76,61%

377 Lítið

20

Car-X ehf.

Akureyri

Bílaréttingar og -sprautun

Gísli Pálsson

148.825

106.743 71,72%

378 Lítið

21

Ás fasteignasala ehf.

Hafnarfjörður

Fasteignamiðlun

Eiríkur Svanur Sigfússon

142.253

61.178 43,01%

379 Stórt

208

Málning hf.

Kópavogur

Framl. á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum, prentbleki og fylli- og þéttiefnum Baldvin Valdimarsson

1.155.658

863.931 74,76%

380 Lítið

22

19

207

GEA Iceland ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

Baldvin Loftsson

163.567

95.462 58,36%

381 Meðal 151

Netkerﬁ og tölvur ehf.

Akureyri

Viðgerðir á tölvum og jaðarbúnaði

Gunnar Björn Þórhallsson

268.858

201.331 74,88%

382 Meðal 152

Landstólpi ehf.

Selfoss

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Arnar Bjarni Eiríksson

383 Stórt

Launaﬂ ehf.

Reyðarfjörður

Önnur ótalin þjónusta við atvinnurekstur

Magnús Hilmar Helgason

384 Meðal 153

Björg Seafood ehf.

Akureyri

Útgerð ﬁskiskipa

385 Meðal 154

Terra Norðurland ehf.

Akureyri

Söfnun hættulítils sorps

386 Meðal 155

Feldur verkstæði ehf.

Reykjavík

387 Meðal 156

Landslagnir ehf.

Reykjavík

388 Meðal 157

Bakarameistarinn ehf.

389 Lítið

Tokyo veitingar ehf.

390 Meðal 158
391 Meðal 159

613.122

225.600 36,80%

1.030.210

608.402 59,06%

Snæbjörn Þór Ólafsson

491.377

383.325 78,01%

Gunnar Bragason

230.863

125.799 54,49%

Heildverslun með húðir, skinn og leður

Heiðar Sigurðsson

352.046

266.708 75,76%

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Ragnar Þór Hannesson

397.219

227.530 57,28%

Reykjavík

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

Sigurbjörg R Sigþórsdóttir

381.273

216.196 56,70%

Kópavogur

Veitingastaðir

Andrey Rudkov

185.784

80.308 43,23%

Fuglar ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Helgi Einarsson

219.174

147.225 67,17%

Hótel Keilir ehf.

Garðabær

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Ragnar Jón Ragnarsson

216.538

187.439 86,56%

392 Meðal 160

Aurora Seafood ehf.

Súðavík

Umboðsverslun með ﬁsk og ﬁskafurðir

Davíð Freyr Jónsson

318.298

157.781 49,57%

393 Lítið

24

Afbragðs ehf.

Reykjavík

Heildverslun með önnur ótalin matvæli

Jón Gunnar Bergs

145.657

98.369 67,53%

394 Stórt

210

209

23

FoodCo hf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Jóhann Örn Þórarinsson

1.940.821

577.525 29,76%

395 Meðal 161

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.

Selfoss

Vegagerð

Steinn Leó Sveinsson

552.353

283.927 51,40%

396 Lítið

ASK Arkitektar ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Páll Gunnlaugsson

152.197

84.816 55,73%

397 Meðal 162

BB & synir ehf.

Stykkishólmur

Akstur vörubíla

Sævar Ingi Benediktsson

374.871

204.804 54,63%

398 Meðal 163

Ice Fish ehf.

Sandgerði

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Guðlaug Birna Aradóttir

215.065

109.411 50,87%

399 Lítið

TSA ehf.

Reykjanesbær

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Ari Einarsson

184.698

112.089 60,69%

400 Meðal 164

Þ.Þorgrímsson & Co ehf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Þorgrímur Þór Þorgrímsson

348.967

114.824 32,90%

401 Meðal 165

Kj. Kjartansson ehf.

Reykjavík

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Halldór Sævar Kjartansson

212.805

153.611 72,18%

402 Lítið

27

Sólhús ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Halldóra Sólbjartsdóttir

179.824

146.269 81,34%

403 Stórt

211

4.593.248

1.762.916 38,38%

404 Lítið

28

182.243

122.319 67,12%

25

26

Nói-Siríus hf.

Reykjavík

Framleiðsla á súkkulaði og sælgæti; kakói

Finnur Geirsson

Spur ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu

Sigurður Már Hilmarsson

405 Meðal 166

4-3 Trading ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Jón Magnús Kristjánsson

379.468

304.652 80,28%

406 Meðal 167

Samasem ehf.

Reykjavík

Heildverslun með blóm og plöntur

Mosad Badr Abdel Salam Mansour

281.112

208.734 74,25%

407 Stórt

1.971.844

1.527.012 77,44%

221.014

173.681 78,58%

212

Orkufjarskipti hf.

Reykjavík

Fjarskipti um streng

Bjarni Maríus Jónsson

408 Meðal 168

Geymsla Eitt ehf.

Hafnarfjörður

Leiga atvinnuhúsnæðis

Jón Daði Ólafsson

409 Meðal 169

Egersund Ísland ehf.

Eskifjörður

Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum

Stefán Ingvarsson

865.810

467.602 54,01%

410 Meðal 170

Hótel Höfn ehf.

Höfn í Hornaﬁrði

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Vignir Már Þormóðsson

367.331

87.574 23,84%

411 Meðal 171

Aleﬂi ehf.

Mosfellsbær

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Magnús Þór Magnússon

263.385

186.177 70,69%

412 Lítið

29

Landslag ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Finnur Kristinsson

178.283

114.886 64,44%

413 Meðal 172

Pegasus ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

Lilja Ósk Snorradóttir

377.696

322.620 85,42%

414 Meðal 173

Þróttur ehf.

Akranes

Akstur vörubíla

Helgi Ómar Þorsteinsson

297.820

196.668 66,04%

415 Stórt

213

Heimkynni ehf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Þór Bjarkar Lopez

1.453.735

888.390 61,11%

416 Lítið

30

Hitastýring hf.

Reykjavík

Viðgerðir á rafbúnaði

Helgi Sverrisson

191.051

145.602 76,21%

417 Stórt

214

Mænir 230 ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Gunnar Páll Pálsson

2.370.504

743.642 31,37%

418 Meðal 174

Bjarmar ehf.

Akranes

Smásala á blómum, plöntum, fræjum og áburði í sérverslunum

Ingimar Magnússon

287.839

124.988 43,42%

419 Meðal 175

Arkís arkitektar ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Þorvarður Lárus Björgvinsson

219.491

128.076 58,35%

420 Meðal 176

Danfoss hf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Sigurður Geirsson

395.849

130.036 32,85%

421 Meðal 177

IVF holding ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Snorri Einarsson

242.652

116.776 48,12%

422 Lítið

Fossberg ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Benedikt Emil Jóhannsson

192.861

126.969 65,83%

423 Meðal 178

Ragnar Björnsson ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á öðrum húsgögnum og innréttingum

Birna Katrín Ragnarsdóttir

424 Stórt

215

Rekstrarvörur ehf.

Reykjavík

Heildverslun með hreingerningarefni

Kristján Einarsson

425 Meðal 179

Gosi Trésmiðja ehf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Guðmundur Adolf Adolfsson

426 Stórt

216

Borgarplast hf.

Mosfellsbær

Framleiðsla á plastvörum til nota í sjávarútvegi

Guðbrandur Sigurðsson

1.750.848

900.207 51,42%

427 Stórt

217

Heimavellir hf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Arnar Gauti Reynisson

56.826.686

18.796.284 33,08%

428 Meðal 180

Akureyrarapótek ehf.

Akureyri

Lyfjaverslanir

Gauti Einarsson

226.409

94.189 41,60%

429 Meðal 181

Trésmiðja Guðmundar Friðrikssonar ehf.

Akranes

Framleiðsla á öðrum trésmíðavörum til bygginga

Guðmundur Friðriksson

279.673

209.688 74,98%

430 Lítið

Touris ehf.

Reykjavík

Ferðaskrifstofur

Ingi Jón Sverrisson

139.170

118.835 85,39%

31

32

325.780

262.212 80,49%

1.457.985

682.770 46,83%

427.653

215.541 50,40%

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Vélsmiðja Suðurlands
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Framúrskarandi fyrirtæki 2019 (síða 7 af 12)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

431 Meðal 182

Íslandssmíðar ehf.

Reykjavík

Uppsetning innréttinga

432 Meðal 183

Þula - Norrænt hugvit ehf.

Akureyri

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Ólafur Hrannar Eyþórsson

239.324

195.954 81,88%

Magnús Kristjánsson

363.250

270.608 74,50%

433 Meðal 184

Happy Campers ehf.

Reykjanesbær

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

434 Meðal 185

Sorpurðun Vesturlands hf.

Borgarnes

Meðhöndlun og förgun hættulítils sorps

Sverrir Þorsteinsson

492.093

220.086 44,72%

Hrefna Bryndís Jónsdóttir

259.289

232.989 89,86%

435 Meðal 186

Örninn Hjól ehf.

Reykjavík

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

Jón Pétur Jónsson

436 Stórt

218

Fallorka ehf.

Akureyri

Viðskipti með rafmagn

Andri Teitsson

437 Meðal 187

Rafvirki ehf.

Reykjavík

Raﬂagnir

Sigurður Svavarsson

438 Stórt

219

Verzlunarskóli Íslands ses.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi - bóknám

Ingi Ólafsson

439 Meðal 188

Héðinn Schindler lyftur ehf.

Hafnarfjörður

Önnur uppsetning í mannvirki

440 Meðal 189

Eldum rétt ehf.

Kópavogur

Smásala póstverslana eða um Netið

441 Meðal 190

Íshúsið ehf.

Kópavogur

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

442 Meðal 191

LDX19 ehf.

Garðabær

Fataverslanir

443 Meðal 192

Ísold ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum fyrir atvinnuhúsnæði

444 Meðal 193

Tjöld ehf.

Reykjavík

Smásala á teppum, mottum, gluggatjöldum, vegg- og gólfefnum í sérverslunum

445 Lítið

551.041

469.288 85,16%

2.276.503

711.949 31,27%

296.790

221.387 74,59%

1.992.997

866.411 43,47%

Eyjólfur Ingimarsson

278.273

121.208 43,56%

Valur Hermannsson

205.606

108.008 52,53%

Tómas Haﬂiðason

216.792

154.644 71,33%

Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir

767.927

174.373 22,71%

Unnar Steinn Hjaltason

653.276

579.259 88,67%

Valdimar Grímsson

276.739

171.708 62,05%

Blikksmiðjan Vík ehf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Eyjólfur Ingimundarson

110.429

43.522 39,41%

446 Meðal 194

TSP ehf.

Reykjavík

Tannlækningar

Sæmundur Pálsson

741.750

611.351 82,42%

447 Stórt

Hreyﬁll svf.

Reykjavík

Þjónustustarfsemi tengd ﬂutningum á landi

Haraldur Axel Gunnarsson

1.108.271

717.037 64,70%

448 Meðal 195

Aﬂvélar ehf.

Garðabær

Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjag. Friðrik Ingi Friðriksson

327.696

128.766 39,29%

449 Meðal 196

Birgisson ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Þórarinn Gunnar Birgisson

432.295

167.498 38,75%

450 Meðal 197

Kartöﬂuverksmiðja Þykkvabæjar ehf.

Garðabær

Vinnsla á kartöﬂum

Arnþór Pálsson

392.563

243.209 61,95%

451 Meðal 198

Kökugerð H.P. ehf.

Selfoss

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

Grímur Arnarson

235.567

197.044 83,65%

452 Meðal 199

Úranus ehf.

Garðabær

Bílasala

Georg Mikaelsson

522.815

131.717 25,19%

453 Meðal 200

Tengill ehf.

Sauðárkrókur

Raﬂagnir

Gísli Sigurðsson

506.687

359.746 71,00%

454 Meðal 201

Bragi Guðmundsson ehf.

Garður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Bragi Guðmundsson

455 Stórt

Líﬂand ehf.

Reykjavík

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Þórir Haraldsson

456 Meðal 202

Vinnuvélar Símonar ehf.

Sauðárkrókur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

457 Lítið

Sætoppur ehf.

Hafnarfjörður

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

458 Meðal 203

Trackwell hf.

Reykjavík

459 Lítið

35

Kiosk ehf.

Kópavogur

460 Stórt

222

Bústólpi ehf.

461 Lítið

36

Rafbogi ehf.

462 Meðal 204
463 Meðal 205
464 Lítið

33

220

221

34

242.587

129.917 53,55%

5.849.634

1.525.264 26,07%

Rúnar Skarphéðinn Símonarson

264.604

172.455 65,17%

Þórður Tómasson

164.057

84.271 51,37%

Hugbúnaðargerð

Jón Ingi Björnsson

300.032

232.361 77,45%

Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum

Aðalsteinn Þórarinsson

129.383

53.636 41,46%

Akureyri

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Hólmgeir Karlsson

1.438.727

883.281 61,39%

Reykjavík

Raﬂagnir

Þórður Bogason

125.496

101.598 80,96%

A.B.L. tak ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Andrés B Lyngberg Sigurðsson

229.904

192.600 83,77%

Útnes ehf.

Hellissandur

Útgerð ﬁskiskipa

Friðþjófur Sævarsson

880.010

318.749 36,22%

Vélaverkstæðið Þór ehf.

Vestmannaeyjar

Vélvinnsla málma

Sævald Páll Hallgrímsson

126.064

88.783 70,43%

465 Meðal 206

Stoð ehf., Stoðtækjasmíði

Hafnarfjörður

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga

Elías Gunnarsson

511.828

247.628 48,38%

466 Lítið

38

Hótel Eyja ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Ellert Finnbogason

157.943

65.186 41,27%

467 Lítið

39

Púst ehf.

Kópavogur

Framleiðsla á öðrum íhlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki og hreyﬂa þeirra Elvar Örn Magnússon

109.702

84.185 76,74%

468 Meðal 207

Bær hf.

Kirkjubæjarkl.

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Sveinn Hreiðar Jensson

359.001

256.786 71,53%

469 Meðal 208

Framjaxlinn ehf.

Egilsstaðir

Tannlækningar

Helgi Sigurðsson

378.161

333.780 88,26%

470 Meðal 209

Okkar bílaleiga ehf.

Garðabær

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

Róbert Úlfarsson

442.163

122.587 27,72%

471 Lítið

Pixel ehf.

Reykjavík

Önnur prentun

Halldór Friðgeir Ólafsson

154.545

90.498 58,56%

472 Meðal 210

Fjallajeppar ehf.

Kópavogur

Ferðaskipuleggjendur

Anton Þorvar Guðmundsson

294.440

212.803 72,27%

473 Lítið

41

Miðás ehf.

Egilsstaðir

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum í eldhús

Jón Hávarður Jónsson

186.243

78.423 42,11%

474 Lítið

42

Véltækni hf.

Reykjavík

Vegagerð

Kristinn Einar Pétursson

131.964

105.852 80,21%

475 Lítið

43

Harðviðarval ehf.

Reykjavík

Umboðsverslun með timbur og byggingarefni

Ásgeir Einarsson

476 Stórt

223

Reykjabúið ehf.

Mosfellsbær

Alifuglarækt

Kristín Sverrisdóttir

477 Meðal 211

Drafnarfell ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

478 Lítið

44

Loftmyndir ehf.

Reykjavík

Starfsemi á sviði landmælinga; jarðfræðilegar rannsóknir

479 Lítið

45

37

40

140.060

109.617 78,26%

1.052.945

493.959 46,91%

Eðvarð Ingi Hreiðarsson

251.345

138.521 55,11%

Karl Arnar Arnarson

150.219

119.802 79,75%

Endurskoðun og ráðgjöf ehf.

Garðabær

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Eymundur Sveinn Einarsson

198.372

176.546 89,00%

480 Meðal 212

Húsasteinn ehf.

Mosfellsbær

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar

Arnar Guðnason

261.462

163.086 62,37%

481 Stórt

224

Hafnareyri ehf.

Vestmannaeyjar

Þjónustustarfsemi tengd ﬂutningum á sjó og vatni

Trausti Hjaltason

1.783.517

453.017 25,40%

482 Stórt

225

Set ehf.

Selfoss

Framleiðsla á plötum, þynnum, slöngum og prófílum úr plasti

Bergsteinn Einarsson

1.346.496

677.023 50,28%

483 Lítið

46

Sleggjan Þjónustuverkstæði ehf.

Mosfellsbær

Almenn bílaverkstæði

Guðmundur Björnsson

177.958

102.378 57,53%

484 Lítið

47

Rósaberg ehf.

Höfn í Hornaﬁrði

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Lovísa Rósa Bjarnadóttir

198.813

75.954 38,20%

485 Meðal 213

Skólamatur ehf.

Reykjanesbær

Önnur ótalin veitingaþjónusta

Jón Axelsson

245.647

107.386 43,72%

486 Meðal 214

OSN ehf.

Reykjanesbær

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Jóhanna Harðardóttir

212.875

145.872 68,52%

487 Meðal 215

Dista ehf.

Garðabær

Heildverslun með drykkjarvörur

Sigurður Örn Bernhöft

359.367

151.958 42,28%

488 Lítið

Gleipnir verktakar ehf.

Reykjavík

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Heimir Heimisson

151.302

68.961 45,58%

489 Meðal 216

LYFIS ehf.

Reykjavík

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Hörður Þórhallsson

356.596

193.344 54,22%

490 Lítið

49

Rafstjórn ehf.

Reykjavík

Raﬂagnir

Erling Guðmundsson

141.384

73.066 51,68%

491 Stórt

226

Hópbílar hf.

Hafnarfjörður

Aðrir farþegaﬂutningar á landi

Guðjón Ármann Guðjónsson

1.720.910

501.651 29,15%

492 Stórt

227

Rent Nordic ehf.

Reykjavík

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

Guðmundur Hlynur Gylfason

1.266.715

326.284 25,76%

235.993

130.177 55,16%

368.438

333.459 90,51%

48

493 Meðal 217

T Plús hf.

Akureyri

Önnur ótalin starfsemi tengd fjármálaþjónustu, þó ekki vátryggingafél. og lífeyrissj. Þórleifur Stefán Björnsson

494 Meðal 218

Sunnugisting ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu

Lovísa Steinþórsdóttir

495 Lítið

Línan ehf.

Kópavogur

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Ágúst Jensson

147.561

108.611 73,60%

496 Meðal 219

Geir ehf.

Þórshöfn

Útgerð ﬁskiskipa

Jónas Sigurður Jóhannsson

641.871

380.262 59,24%

497 Meðal 220

Gasfélagið ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með fast, ﬂjótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

Guðmundur Ragnar Björnsson

326.213

172.765 52,96%

498 Meðal 221

Rými - Ofnasmiðjan ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Kristmann Hjálmarsson

232.047

125.767 54,20%

499 Lítið

51

Skipalækur ehf.

Egilsstaðir

Tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi

Baldur Grétarsson

155.146

100.481 64,77%

500 Lítið

52

Heﬁlverk ehf.

Kópavogur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Elín Ívarsdóttir

501 Stórt

228

Eignarhaldsfélagið Ögur ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Matthías Sveinsson

502 Meðal 222

Kerfóðrun ehf.

Garðabær

Framleiðsla á öðrum geymum, kerum og ílátum úr málmi

503 Meðal 223

Blikksmiðurinn hf.

Reykjavík

Vélvinnsla málma

504 Lítið

Libra lögmenn ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

50

53

169.036

53.658 31,74%

1.542.371

603.423 39,12%

Baldur Baldursson

202.635

127.870 63,10%

Karl Hákon Karlsson

417.545

190.604 45,65%

Árni Ármann Árnason

144.899

124.125 85,66%

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Aðalbjörg RE-5 ehf

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi
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Framúrskarandi fyrirtæki 2019 (síða 8 af 12)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

505 Lítið

54

Expert ehf.

Reykjavík

Raﬂagnir

506 Lítið

55

A. Óskarsson verktaki ehf.

Reykjanesbær

Raﬂagnir

Pétur Ingi Pétursson

175.206

128.588 73,39%

Arnbjörn Óskarsson

129.641

111.255 85,82%

507 Lítið

56

Sjótak ehf.

Seltjarnarnes

Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

Elías Kristjánsson

198.965

90.415 45,44%

508 Meðal 224

G. Skúlason vélaverkstæði ehf.

Neskaupsstaður

Vélvinnsla málma

Guðmundur Jónas Skúlason

491.302

378.763 77,09%

509 Meðal 225

IceMar ehf.

Reykjanesbær

Heildverslun með ﬁsk og ﬁskafurðir

Gunnar Örn Örlygsson

484.133

117.258 24,22%

510 Lítið

Systrakafﬁ ehf.

Kirkjubæjarkl.

Veitingastaðir

Guðmundur Vignir Steinsson

191.490

177.674 92,79%

511 Meðal 226

Kone ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Ólafur Sigurður Einarsson

299.617

129.155 43,11%

512 Meðal 227

Unnarbakki ehf.

Kópavogur

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Valdís Víﬁlsdóttir

387.188

370.862 95,78%

513 Lítið

57

Álnabær ehf.

Reykjavík

Smásala á teppum, mottum, gluggatjöldum, vegg- og gólfefnum í sérverslunum

Ellert Þór Magnason

141.964

78.511 55,30%

514 Meðal 228

AZ Medica ehf.

Kópavogur

Blönduð umboðsverslun

Kristján Zophoníasson

465.641

251.591 54,03%

515 Stórt

229

Klettur - sala og þjónusta ehf.

Reykjavík

Bílasala

Knútur Grétar Hauksson

1.561.647

615.235 39,40%

516 Stórt

230

Íslenska gámafélagið ehf.

Reykjavík, dreifb.

Söfnun hættulítils sorps

Jón Þórir Frantzson

4.571.791

1.703.612 37,26%

517 Meðal 229

KAPP ehf.

Garðabær

Vélvinnsla málma

Freyr Friðriksson

487.157

186.587 38,30%

518 Lítið

59

115 Security ehf.

Reykjavík

Einkarekin öryggisþjónusta

Friðrik Sverrisson

151.755

81.760 53,88%

519 Lítið

60

58

Faxaverk ehf.

Kópavogur

Akstur vörubíla

Hallur Einar Ólafsson

187.892

172.155 91,62%

520 Meðal 230

Lyfjaval ehf.

Reykjavík

Lyfjaverslanir

Þorvaldur Árnason

351.393

136.399 38,82%

521 Meðal 231

Útivera ehf.

Reykjavík

Fataverslanir

Heiðar Ingi Ágústsson

238.697

139.691 58,52%

522 Meðal 232

Steypustöð Skagafjarðar ehf.

Sauðárkrókur

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

Ásmundur Jósef Pálmason

457.406

162.187 35,46%

523 Meðal 233

Þarfaþing hf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Eggert Elfar Jónsson

342.784

121.322 35,39%

524 Meðal 234

Svalþúfa ehf.

Hafnarfjörður

Söltun, þurrkun og hersla ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Magnús Gylfason

209.933

79.659 37,94%

525 Lítið

Kolibri ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Skúli Valberg Ólafsson

176.967

104.103 58,83%

526 Meðal 235

Fles ehf.

Þórshöfn

Útgerð smábáta

Vilhjálmur Jónsson

230.674

219.114 94,99%

527 Meðal 236

J.S. Gunnarsson hf.

Reykjavík

Heildverslun með fatnað og skófatnað

Steindór Gunnarsson

315.491

252.774 80,12%

528 Lítið

62

Jónatansson & Co, lögfræðistofa ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Valgerður Jóhannesdóttir

118.272

75.745 64,04%

529 Lítið

63

GÁB ehf.

Reykjavík

Tannlækningar

Sæunn Gísladóttir

148.334

109.219 73,63%

530 Stórt

231

Síld og Fiskur ehf.

Mosfellsbær

Framleiðsla á kjötafurðum

Sveinn Vilberg Jónsson

1.024.522

626.752 61,18%

531 Lítið

64

Kafﬁbaunin ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Darri Stanko Miljevic

164.051

116.315 70,90%

532 Meðal 237

Varma og Vélaverk ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Árni Dan Einarsson

314.382

206.872 65,80%

533 Meðal 238

Akraberg ehf.

Akranes

Útgerð smábáta

Bjarni Friðrik Bragason

642.732

303.641 47,24%

534 Meðal 239

Sænes ehf.

Grenivík

Útgerð ﬁskiskipa

Sigurður Jóhann Ingólfsson

470.787

149.189 31,69%

535 Meðal 240

Sílafur ehf.

Reykjavík

Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

Ólafur Þór Arnalds

223.611

193.624 86,59%

536 Lítið

61

SI raﬂagnir ehf.

Garður

Raﬂagnir

Sigurður Ingvarsson

106.689

58.212 54,56%

537 Meðal 241

Ólafur Gíslason og Co hf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Benedikt Einar Gunnarsson

434.625

342.955 78,91%

538 Meðal 242

Esjar ehf.

Hellissandur

Útgerð ﬁskiskipa

Jóhann Anton Ragnarsson

577.817

286.045 49,50%

539 Meðal 243

Pétur Már Finnsson ehf.

Garðabær

Málningarvinna

Pétur Már Finnsson

259.695

92.393 35,58%

540 Meðal 244

Verslunartækni ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Sigurður Hinrik Teitsson

710.916

231.903 32,62%

541 Lítið

Stoðhús ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Gísli Viðar Guðlaugsson

120.253

89.148 74,13%

542 Meðal 245

Tékkland bifreiðaskoðun ehf.

Reykjavík

Tæknilegar prófanir og greining

Birgir Hákonarson

259.023

141.740 54,72%

543 Meðal 246

Kubbur ehf.

Ísafjörður

Söfnun hættulítils sorps

Sigríður Laufey Sigurðardóttir

366.470

250.292 68,30%

65

66

544 Meðal 247

Kólus ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á súkkulaði og sælgæti; kakói

Snorri Páll Jónsson

288.992

236.116 81,70%

545 Meðal 248

AÞ-Þrif ehf.

Garðabær

Önnur ótalin hreingerningarþjónusta

Arnar Þorsteinsson

241.691

112.106 46,38%

546 Meðal 249

Ísfugl ehf.

Mosfellsbær

Slátrun og vinnsla á alifuglakjöti

Jón Magnús Jónsson

557.191

264.513 47,47%

547 Lítið

67

Reynisfjara ehf.

Vík

Veitingastaðir

Guðni Einarsson

145.128

71.043 48,95%

548 Lítið

68

Veiðafæraþjónustan ehf.

Grindavík

Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum

Hörður Jónsson

549 Stórt

232

Nesver ehf.

Hellissandur

Útgerð ﬁskiskipa

Ásbjörn Óttarsson

550 Lítið

69

M 14 ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Guðmundur Þór Gunnarsson

551 Lítið

70

HSS Fiskverkun ehf.

Reykjanesbær

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Hólmgrímur S Sigvaldason

552 Stórt

233

Tengir hf.

Akureyri

Fjarskipti um streng

Gunnar Björn Þórhallsson

553 Meðal 250

Grænn markaður ehf.

Reykjavík

Heildverslun með blóm og plöntur

554 Meðal 251

Hótel Framtíð ehf.

Djúpivogur

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

555 Lítið

156.224

131.383 84,10%

1.127.204

655.419 58,15%

105.502

73.344 69,52%

198.523

90.686 45,68%

1.303.854

475.084 36,44%

Sigurður Moritzson

281.375

167.687 59,60%

Þórir Stefánsson

268.197

252.127 94,01%

Regalo ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Vilhjálmur Hreinsson

153.759

96.854 62,99%

556 Meðal 252

Bolasmiðjan ehf.

Reykjavík

Heildverslun með fatnað og skófatnað

Jón Andrés Valberg

312.777

166.809 53,33%

557 Stórt

1.105.728

747.475 67,60%

203.447

162.995 80,12%

71

234

Kælismiðjan Frost ehf.

Akureyri

Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til heimilisnota

Gunnar Larsen

558 Meðal 253

Verslunin Kassinn ehf.

Ólafsvík

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Ágúst Ingimar Sigurðsson

559 Lítið

Sendibílar Reykjavíkur ehf.

Reykjavík

Akstur sendibíla

Stefán Benedikt Gunnarsson

126.010

92.739 73,60%

560 Meðal 254

NORAK ehf.

Akureyri

Raﬂagnir

Davíð Hafsteinsson

419.275

205.574 49,03%

561 Meðal 255

G.G. lagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Gísli Hafsteinn Gunnlaugsson

201.641

90.333 44,80%

562 Lítið

Bílahöllin-Bílaryðvörn hf.

Reykjavík

Almenn bílaverkstæði

Baldur Jónsson

165.195

51.610 31,24%

563 Meðal 256

Ison ehf.

Kópavogur

Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

Sólrún Helga Óskarsdóttir

349.607

322.292 92,19%

564 Lítið

Á. Guðmundsson ehf.

Kópavogur

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum fyrir atvinnuhúsnæði

Guðmundur K Ásgeirsson

165.403

88.710 53,63%

565 Meðal 257

Vélsmiðja Suðurlands ehf.

Selfoss

Vélvinnsla málma

Margrét Ósk Jónasdóttir

566 Stórt

Mannvit hf.

Kópavogur

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Örn Guðmundsson

567 Meðal 258

G.V. Gröfur ehf.

Akureyri

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

568 Lítið

75

HBTB ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

72

73

74

235

223.706

140.368 62,75%

2.334.207

852.829 36,54%

Guðmundur Viðar Gunnarsson

362.638

197.784 54,54%

Tómas Andrés Tómasson

176.330

115.191 65,33%

569 Stórt

236

Módelhús ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Linda Björk Ólafsdóttir

4.867.586

1.809.117 37,17%

570 Lítið

76

Vektor, hönnun og ráðgjöf ehf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Sigurður Hafsteinsson

171.517

86.602 50,49%

571 Lítið

77

Mosfellsbakarí ehf.

Mosfellsbær

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

Haﬂiði Ragnarsson

180.313

51.916 28,79%

572 Meðal 259

Ránarslóð ehf.

Höfn í Hornaﬁrði

Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu

Halldór Sævar Birgisson

765.742

327.119 42,72%

573 Lítið

78

Guðmundur Skúlason ehf.

Kópavogur

Gerð þjónustumannvirkja fyrir vatn

Guðmundur Skúlason

149.274

94.921 63,59%

574 Lítið

79

Vörukaup ehf.

Garðabær

Blönduð heildverslun

Einar Björgvin Ingvason

170.882

40.801 23,88%

575 Meðal 260

Breiðavík ehf.

Hellissandur

Útgerð smábáta

Þorsteinn Bárðarson

976.020

253.199 25,94%

576 Lítið

Bygg bræður ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Helgi Gíslason

125.810

60.522 48,11%

577 Meðal 261

Sólar ehf.

Reykjavík

Almenn þrif bygginga

Þórsteinn Ágústsson

308.004

123.215 40,00%

578 Meðal 262

Guðmundur Arason ehf.

Reykjavík

Heildverslun með málma og málmgrýti

Kári Geirlaugsson

787.536

212.326 26,96%

80

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

579 Meðal 263

HealthCo ehf.

Kópavogur

Heildverslun með lyf og lækningavörur

580 Lítið

81

Bráð ehf.

Reykjavík

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

Guðmundur Sævar Hreiðarsson

277.615

221.412 79,76%

Ólafur Vigfússon

173.636

121.649 70,06%

581 Meðal 264

MVA ehf.

Egilsstaðir

582 Meðal 265

Þriftækni ehf.

Höfn í Hornaﬁrði

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Hrafnkell Elísson

369.478

154.486 41,81%

Almenn þrif bygginga

Steinþór Jóhannsson

291.401

169.226 58,07%

583 Lítið

82

Blikkás ehf.

584 Lítið

83

Innbak hf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Sigtryggur Páll Sigtryggsson

142.613

95.020 66,63%

Garðabær

Heildverslun með önnur ótalin matvæli

Laufey Berglind Þorgeirsdóttir

139.894

110.528 79,01%

585 Meðal 266
586 Meðal 267

Útgerðarfélagið Guðmundur ehf.

Ólafsvík

Útgerð ﬁskiskipa

Jenný Guðmundsdóttir

269.457

141.627 52,56%

Nýþrif ehf.

Garðabær

Almenn þrif bygginga

Valþór Þorgeirsson

204.324

159.718 78,17%

587 Lítið
588 Lítið

84

Bílrúðuþjónustan ehf.

Reykjanesbær

Bílaréttingar og -sprautun

Sigurður Jóhann Guðmundsson

141.303

100.054 70,81%

85

Steypustöðin Dalvík ehf.

Dalvík

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

Óskar Árnason

147.223

71.994 48,90%

589 Lítið

86

Skóli Ísaks Jónssonar ses.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi

Sigríður Anna Guðjónsdóttir

194.514

144.478 74,28%

590 Meðal 268

Nesey ehf.

Selfoss

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Árni Svavarsson

269.332

208.696 77,49%

591 Meðal 269

Dekkjahöllin ehf.

Akureyri

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Kristdór Þór Gunnarsson

287.413

218.583 76,05%

592 Lítið

87

Tinna ehf.

Kópavogur

Smásala á textílvörum í sérverslunum

Hjördís Haraldsdóttir

108.066

49.748 46,03%

593 Lítið

88

Flugtak ehf.

Kópavogur

Ökuskólar, ﬂugskólar o.þ.h.

Guðlaugur Ingi Sigurðsson

198.634

180.140 90,69%

594 Lítið

89

SIAL ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Kristján Þór Gunnarsson

179.741

48.428 26,94%

595 Lítið

90

Áveitan ehf.

Akureyri

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Haraldur Pálsson

109.674

62.492 56,98%

596 Meðal 270

Rafey ehf.

Egilsstaðir

Raﬂagnir

Hrafnkell Guðjónsson

457.563

416.715 91,07%

597 Stórt

237

Sölufélag garðyrkjumanna ehf.

Reykjavík

Heildverslun með ávexti og grænmeti

Gunnlaugur Karlsson

1.383.674

512.495 37,04%

598 Stórt

238

Einhamar Seafood ehf.

Grindavík

Útgerð smábáta

Alda Agnes Gylfadóttir

3.627.386

1.272.700 35,09%

599 Meðal 271

K16 ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Hannes Þór Baldursson

413.524

224.470 54,28%

600 Meðal 272

HBH Byggir ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Dagmar Þorsteinsdóttir

300.079

177.215 59,06%

601 Lítið

Tapas ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Bento Costa Guerreiro

127.154

87.272 68,63%

602 Meðal 273

Elvar ehf.

Reykjavík

Tannlækningar

Bjarni Elvar Pétursson

324.687

208.283 64,15%

603 Lítið

Heildverslunin Echo ehf.

Kópavogur

Heildverslun með úr og skartgripi

Guðmundur Kristinn Ingvarsson

101.131

39.809 39,36%

604 Meðal 274

Birtingahúsið ehf.

Reykjavík

Auglýsingamiðlun

Hugi Sævarsson

248.110

97.621 39,35%

605 Meðal 275

Heilsa ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

Sigríður Margrét Oddsdóttir

472.497

383.794 81,23%

606 Lítið

93

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins ehf.

Akureyri

Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

Karvel Lindberg Karvelsson

153.840

89.195 57,98%

607 Lítið

94

Pálmar ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Pálmar Guðmundsson

166.931

87.810 52,60%

608 Meðal 276

Kukl ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

Þorvarður Björgúlfsson

421.673

177.257 42,04%

609 Meðal 277

Garðræktarfélag Reykhverﬁnga hf.

Húsavík

Ræktun á aldingrænmeti og papriku

Páll Ólafsson

316.360

208.126 65,79%

610 Meðal 278

Vallhólmi ehf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Þráinn Karlsson

480.165

200.713 41,80%

611 Lítið

95

Frystikerﬁ Ráðgjöf ehf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Pétur Þ Jónasson

155.753

131.994 84,75%

612 Lítið

96

Kjötmarkaðurinn ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun

Guðmundur Gíslason

144.237

74.353 51,55%

613 Lítið

97

Ís og ævintýri ehf.

Höfn í Hornaﬁrði

Ferðaskrifstofur

Bjarni Skarphéðinn G Bjarnason

125.143

101.116 80,80%

614 Meðal 279

Hegas ehf.

Kópavogur

Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og hluti til þeirra

Axel Eyjólfsson

477.482

396.085 82,95%

615 Meðal 280

RFC ehf.

Reykjavík

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar

Guðmundur Ágúst Pétursson

216.704

154.936 71,50%

616 Meðal 281

Nýja Kafﬁbrennslan ehf.

Akureyri

Heildverslun með kafﬁ, te, kakó og krydd

Helgi Örlygsson

290.422

223.286 76,88%

617 Meðal 282

Rafal ehf.

Hafnarfjörður

Raﬂagnir

Valdimar Kristjónsson

538.058

205.849 38,26%

618 Meðal 283

Trésmiðjan Akur ehf.

Akranes

Framleiðsla á öðrum trésmíðavörum til bygginga

Halldór Stefánsson

222.362

176.055 79,17%

619 Lítið

EHermannsson ehf.

Reykjavík

Auglýsingastofur

Einar Hermannsson

126.697

107.777 85,07%

620 Meðal 284

Bergmenn ehf.

Dalvík

Ferðaskrifstofur

Geir Gíslason

387.507

239.102 61,70%

621 Meðal 285

Hansen verktakar ehf.

Reykjavík

Múrhúðun

Friðrik Ragnarsson Hansen

270.002

260.068 96,32%

622 Lítið

91

92

98

Vital ehf.

Reykjavík

Tannlækningar

Þorsteinn Sch Thorsteinsson

147.243

139.324 94,62%

623 Meðal 286

Trésmiðjan Rein ehf.

Húsavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Sigmar Stefánsson

650.663

368.721 56,67%

624 Lítið

100

Félagsbúið Halllandi ehf.

Akureyri

Blandaður búskapur

Máni Guðmundsson

172.169

91.956 53,41%

625 Lítið

101

99

Vélaverkstæði Kristjáns ehf.

Borgarnes

Vélvinnsla málma

Kristján Vagn Pálsson

126.568

103.259 81,58%

626 Meðal 287

Eirvík ehf.

Reykjavík

Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar vörur

Eyjólfur Baldursson

202.822

55.621 27,42%

627 Lítið

Samsýn ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Kristinn Guðmundsson

119.666

70.456 58,88%

628 Meðal 288

Alda Music ehf.

Reykjavík

Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

Ólafur Páll Torfason

244.027

123.538 50,62%

629 Meðal 289

Trefjar ehf.

Hafnarfjörður

Smíði skipa og annarra ﬂjótandi mannvirkja

Þröstur Auðunsson

420.996

283.997 67,46%

630 Lítið

103

Stálgæði ehf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Erlendur Markússon

193.799

163.009 84,11%

631 Lítið

104

Aðalbjörg RE-5 ehf.

Seltjarnarnes

Útgerð ﬁskiskipa

Stefán R Einarsson

141.431

77.291 54,65%

632 Lítið

105

Geysir ehf.

Selfoss

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Kristján Einir Traustason

193.564

110.162 56,91%

633 Meðal 290

Kælitækni ehf.

Reykjavík

Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar vörur

Haukur Njálsson

283.179

69.822 24,66%

634 Meðal 291

Skuggi 3 ehf.

Kópavogur

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Hilmar Ágústsson

583.331

318.300 54,57%

635 Lítið

106

OMR verkfræðistofa ehf.

Reykjanesbær

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Óli Þór Magnússon

140.142

70.631 50,40%

636 Lítið

107

Flóð og fjara ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Róbert Ólafsson

190.658

165.485 86,80%

637 Meðal 292

Logoﬂex ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin framleiðsla

Ingi Guðmundsson

403.001

249.456 61,90%

638 Meðal 293

Viking Life-Saving Equipment á Íslandi ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Einar Gylﬁ Haraldsson

217.463

166.200 76,43%

639 Meðal 294

Strikamerki - Gagnastýring hf.

Kópavogur

Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

Sæmundur Valdimarsson

201.405

149.581 74,27%

640 Meðal 295

Elexa ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun

Axel Eyjólfsson

490.438

390.383 79,60%

641 Lítið

102

Bergraf ehf.

Reykjanesbær

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Reynir Þór Ragnarsson

137.000

80.135 58,49%

642 Meðal 296

Vélar og verkfæri ehf.

Reykjavík

Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og hluti til þeirra

Björn Valdimar Sveinsson

805.512

662.443 82,24%

643 Lítið

109

Kringlukráin

Reykjavík

Veitingastaðir

Sophus Auðun Sigþórsson

155.598

79.944 51,38%

644 Lítið

110

Læknavaktin ehf.

Kópavogur

Heilsugæsla og heimilislækningar

Gunnar Örn Jóhannsson

174.526

64.162 36,76%

645 Lítið

111

G.Sigvaldason ehf.

Hella

Ræktun á kartöﬂum

Guðni Sigvaldason

646 Stórt

239

Reykjavík Rent ehf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Guðﬁnnur Sölvi Karlsson

647 Lítið

112

108

188.320

167.599 89,00%

1.706.101

412.340 24,17%

JE Vélaverkstæði ehf.

Siglufjörður

Vélvinnsla málma

Guðni Sigtryggsson

123.781

108.924 88,00%

648 Meðal 297

Margt smátt ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Hulda Snorradóttir

236.728

120.766 51,01%

649 Lítið

113

IBH ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Ingimundur Guðmundsson

139.251

80.637 57,91%

650 Lítið

114

RJR ehf.

Kópavogur

Umboðsverslun með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni til iðnaðarnota

Eyþór Ragnarsson

156.547

58.007 37,05%

651 Meðal 298

Furðuﬁskar ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin framleiðsla á matvælum

Rúnar Gíslason

229.303

108.934 47,51%

652 Lítið

Mörk ehf., gróðrarstöð

Reykjavík

Smásala á blómum, plöntum, fræjum og áburði í sérverslunum

Guðmundur Vernharðsson

118.100

94.468 79,99%

115

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

Icelandic Tank
Storage ehf.

Strontín ehf.
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

653 Lítið

116

Vörubretti ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á umbúðum úr viði

654 Lítið

117

Creditinfo Fjölmiðlavaktin ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

Guðmundur Ásvaldur Tryggvason

153.868

50.133 32,58%

Brynja Baldursdóttir

102.821

91.601 89,09%

655 Meðal 299

Microsoft Ísland ehf.

Reykjavík

656 Meðal 300

RR hótel ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Heimir Fannar Gunnlaugsson

230.213

96.742 42,02%

Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu

Þórður Birgir Bogason

204.925

72.155 35,21%

657 Meðal 301

Bjartsýnn ehf.

658 Lítið

118

JWM ehf.

Ólafsvík

Útgerð smábáta

Heiðar Magnússon

268.740

165.198 61,47%

Reykjanesbær

Leiga atvinnuhúsnæðis

Steinþór Jónsson

136.620

125.402 91,79%

659 Lítið

119

660 Lítið

120

Look North ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Hadda Björk Gísladóttir

155.188

99.891 64,37%

GK heildverslun ehf.

Kópavogur

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Gunnar Ásgeir Kristinsson

143.750

115.460 80,32%

661 Lítið

121

Flugur listafélag ehf.

Reykjavík

Sviðslistir

Jóel Kristinn Pálsson

158.474

87.219 55,04%

662 Meðal 302

Kemi ehf.

Reykjavík

Heildverslun með efnavörur

Hermann Sævar Guðmundsson

266.844

88.159 33,04%

663 Lítið

122

Fiskmarkaður Austurlands ehf.

Eskifjörður

Fiskmarkaðir

Jóhann Hafþór Arnarson

178.166

165.398 92,83%

664 Lítið

123

Bás ehf.

Siglufjörður

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Sveinn H Zophoníasson

178.337

104.753 58,74%

665 Lítið

124

Friðrik Jónsson ehf.

Sauðárkrókur

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Ólafur Elliði Friðriksson

196.966

113.417 57,58%

666 Lítið

125

Haki ehf.

Neskaupsstaður

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Sveinn Guðmundur Einarsson

182.891

86.356 47,22%

667 Lítið

126

Samvirkni ehf.

Akureyri

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Björk Þorsteinsdóttir

124.055

69.811 56,27%

668 Lítið

127

Lagnaþjónusta Suðurnesja ehf.

Grindavík

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Rúnar Helgason

131.210

72.891 55,55%

669 Meðal 303

Five Degrees ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Þórður Gíslason

314.942

124.184 39,43%

670 Meðal 304

Kraftur hf.

Reykjavík

Sala á öðrum ótöldum vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

Björn Erlingsson

580.544

260.680 44,90%

671 Meðal 305

Geislatækni ehf., Laser-þjónustan

Garðabær

Vélvinnsla málma

Grétar Jónsson

350.363

246.184 70,27%

672 Lítið

Humar og Skel ehf.

Stokkseyri

Veitingastaðir

Pétur Viðar Kristjánsson

132.283

35.844 27,10%

673 Meðal 306

A.Ó.A.útgerð hf.

Ísafjörður

Útgerð ﬁskiskipa

Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson

337.991

225.623 66,75%

674 Meðal 307

Bústoð ehf.

Reykjanesbær

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Róbert Sædal Svavarsson

261.575

233.563 89,29%

675 Meðal 308

Melabúðin ehf.

Reykjavík

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Pétur Alan Guðmundsson

340.797

216.371 63,49%

676 Meðal 309

Erpur ehf.

Höfn í Hornaﬁrði

Útgerð smábáta

Bryndís Björk Hólmarsdóttir

268.447

181.221 67,51%

677 Lítið

Verkfæralagerinn ehf.

Kópavogur

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Brynjólfur Gunnarsson

108.704

82.887 76,25%

678 Meðal 310

Ísól ehf.

Reykjavík

Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og hluti til þeirra

Hjörtur Nielsen

220.401

78.297 35,52%

679 Meðal 311

Skálpi ehf.

Reykjavík

Ferðaskrifstofur

Ólöf Ragnheiður Einarsdóttir

376.481

161.176 42,81%

680 Meðal 312

Vogabú ehf.

Mývatn

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Ólöf Þórelfur Hallgrímsdóttir

228.515

182.917 80,05%

681 Lítið

130

Endurskoðun Vestfjarða ehf.

Bolungarvík

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Elín Jónína Jónsdóttir

116.370

39.331 33,80%

682 Lítið

131

Bílson ehf.

Reykjavík

128

129

Almenn bílaverkstæði

Bjarki Harðarson

185.884

75.652 40,70%

683 Meðal 313

Hamborgarabúlla Tómasar Geirsgötu (HBTG) ehf. Reykjavík

Veitingastaðir

Örn Hreinsson

275.023

202.505 73,63%

684 Meðal 314

Ásbjörn Ólafsson ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

Guðmundur Karl Björnsson

895.321

262.908 29,36%

685 Meðal 315

PON-Pétur O Nikulásson ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Pjetur Nikulás Pjetursson

345.290

226.393 65,57%

686 Meðal 316

Skarðsvík ehf.

Hellissandur

Útgerð ﬁskiskipa

Sigurður Valdimar Sigurðsson

879.070

557.398 63,41%

687 Lítið

Nesraf ehf.

Reykjanesbær

Raﬂagnir

Hjörleifur Stefánsson

147.061

103.343 70,27%

688 Meðal 317

Tölvubílar hf.

Reykjavík

Þjónustustarfsemi tengd ﬂutningum á landi

Haraldur Axel Gunnarsson

289.546

268.569 92,76%

689 Lítið

133

JW-Suðuverk ehf.

Reykjanesbær

Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun

Janusz Piotr Wyderski

127.184

115.521 90,83%

690 Lítið

134

132

Oddur Pétursson ehf.

Kópavogur

Smásala á snyrtivörum og sápum í sérverslunum

Oddur Guðjón Pétursson

133.304

74.565 55,94%

691 Meðal 318

TRS ehf.

Selfoss

Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum

Gunnar Bragi Þorsteinsson

275.164

190.195 69,12%

692 Meðal 319

Sigurjónsson & Thor ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Magnús Haukur Magnússon

228.090

187.041 82,00%

693 Lítið

Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða ehf.

Sauðárkrókur

Söfnun hættulítils sorps

Ómar Kjartansson

141.207

88.673 62,80%

694 Meðal 320

Molta ehf.

Akureyri

Meðhöndlun og förgun hættulítils sorps

Kristján Ólafur Ólafsson

264.097

117.731 44,58%

695 Lítið

Vélvík ehf.

Reykjavík

Vélvinnsla málma

Daníel Guðmundsson

184.295

96.452 52,34%

696 Meðal 321

Axis-húsgögn ehf.

Kópavogur

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum í eldhús

Eyjólfur Eyjólfsson

367.740

196.128 53,33%

697 Lítið

Baggalútur ehf.

Hafnarfjörður

Sjónvarpsútsendingar og dagskrárgerð

Bragi Valdimar Skúlason

159.551

84.174 52,76%

698 Meðal 322

T.ark Arkitektar ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Ivon Stefán Cilia

209.381

139.068 66,42%

699 Lítið

138

Gerðabúið ehf.

Selfoss

Blandaður búskapur

Geir Ágústsson

155.510

88.323 56,80%

700 Lítið

139

Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf.

Húsavík

Aðrir farþegaﬂutningar á landi

Ásgeir Rúnar Óskarsson

158.082

123.997 78,44%

701 Meðal 323

Árnason Faktor ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

Gunnar Örn Harðarson

350.996

154.494 44,02%

702 Meðal 324

Hljóðfærahúsið ehf.

Reykjavík

Smásala á hljóðfærum í sérverslunum

Arnar Þór Gíslason

239.117

87.866 36,75%

703 Meðal 325

G. Hjálmarsson hf.

Akureyri

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Guðmundur S Hjálmarsson

562.129

480.558 85,49%

704 Lítið

MHG verslun ehf.

Kópavogur

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Hilmar Árnason

115.626

77.521 67,04%

705 Meðal 326

BLUE Eignir ehf.

Reykjanesbær

Leiga atvinnuhúsnæðis

Magnús Sverrir Þorsteinsson

900.378

198.424 22,04%

706 Meðal 327

Vélfang ehf.

Reykjavík

Heildverslun með landbúnaðarvélar, -tæki og hluti til þeirra

Skarphéðinn K Erlingsson

678.948

158.421 23,33%

707 Meðal 328

Íshamrar ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Einar Örn Jónsson

714.524

161.229 22,56%

708 Lítið

K. Þorsteinsson og Co ehf.

Reykjavík

Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og hluti til þeirra

Agnar Hlynur Daníelsson

140.319

87.670 62,48%

709 Meðal 329

Tréiðjan Einir ehf.

Egilsstaðir

Framl. á annarri viðarvöru; framleiðsla á vörum úr korki, hálmi og ﬂéttiefnum

Kristján A Guðþórsson

252.679

57.009 22,56%

710 Meðal 330

Vogue ehf.

Reykjavík

Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað

Steinn Kári Ragnarsson

303.508

70.473 23,22%

711 Meðal 331

Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf.

Reykjanesbær

Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum

Þráinn Jónsson

553.824

253.560 45,78%

712 Lítið

142

Toppbílar ehf.

Reykjavík

Bílasala

Tobías Sveinbjörnsson

185.325

85.107 45,92%

713 Lítið

143

Sögin ehf.

Húsavík

Sögun, heﬂun og fúavörn á viði

Gunnlaugur Stefánsson

110.741

87.748 79,24%

714 Lítið

144

Sigga og Timo ehf.

Hafnarfjörður

Skartgripasmíði og skyld framleiðsla

Sigríður Anna Sigurðardóttir

118.157

81.089 68,63%

715 Meðal 332

DRA ehf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Guðjón Ingi Árnason

481.861

220.004 45,66%

716 Lítið

145

Hlökk ehf.

Hólmavík

Útgerð smábáta

Bryndís Sigurðardóttir

177.543

127.466 71,79%

717 Lítið

146

Sigurður Ólafsson ehf.

Höfn í Hornaﬁrði

Útgerð ﬁskiskipa

Ólafur Björn Þorbjörnsson

174.114

135.115 77,60%

718 Lítið

147

Aðalmúr ehf.

Reykjavík

Múrhúðun

Auðunn Kjartansson

136.716

79.380 58,06%

719 Lítið

148

Skurðtækni ehf.

Álftanes

Tannlækningar

Sigurgísli Ingimarsson

105.505

98.376 93,24%

720 Lítið

149

Hreinir Sveinar ehf.

Hafnarfjörður

Flutningsþjónusta

Valdimar Óskar Jónasson

139.550

78.537 56,28%

721 Lítið

150

Lind fasteignasala ehf.

Kópavogur

Fasteignamiðlun

Þórunn Gísladóttir

106.301

49.569 46,63%

722 Lítið

151

SagaZ ehf.

Kópavogur

Bókaútgáfa

Björg Birgisdóttir

153.028

120.163 78,52%

723 Lítið

152

Hreint ehf.

Kópavogur

Almenn þrif bygginga

Ari Þórðarson

155.119

51.766 33,37%

724 Stórt

240

Kaupfélag Borgﬁrðinga ( svf )

Borgarnes

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Margrét Katrín Guðnadóttir

1.047.791

375.801 35,87%

725 Lítið

153

SÍ hf.

Kópavogur

Veitingastaðir

Jón Ragnar Jónsson

196.437

55.099 28,05%

726 Lítið

154

GS Import ehf.

Akranes

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

María S Sigurðardóttir

125.087

56.355 45,05%

135

136

137

140

141
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

727 Lítið

155

GSG ehf.

Kópavogur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Þorvarður Kristjánsson

172.315

107.755 62,53%

728 Lítið

156

Pharmarctica ehf.

Grenivík

Lyfjaframleiðsla

Sigurbjörn Þór Jakobsson

145.764

97.161 66,66%

729 Meðal 333

Stálnaust ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

Þorsteinn Birgisson

283.659

127.104 44,81%

730 Meðal 334

Málningarvörur ehf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Karl Jónsson

216.142

124.742 57,71%

731 Lítið

157

Rue de Net Reykjavík ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Alfred Bæhrenz Þórðarson

117.813

65.302 55,43%

732 Lítið

158

Iðnver ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Pétur Blöndal

133.360

34.129 25,59%

733 Lítið

159

Danco - Daníel Pétursson ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

Sigurður Jónsson

159.493

113.763 71,33%

Lambhagabúið ehf.

Hella

Ræktun mjólkurkúa

Guðmundur Ómar Helgason

301.900

136.257 45,13%

734 Meðal 335

Ósal ehf.

Reykjavík

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Gaukur Pétursson

194.423

124.933 64,26%

736 Meðal 336

Pure Spirits ehf.

Reykjavík

Heildverslun með drykkjarvörur

Tinna Brynjólfsdóttir

232.483

118.233 50,86%

737 Lítið

161

HGH verk ehf.

Akureyri

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

Hjörtur Narfason

144.379

44.982 31,16%

738 Lítið

162

JSÓ ehf.

Garðabær

Vélvinnsla málma

Daníel Óli Óðinsson

112.641

45.709 40,58%

735 Lítið

160

739 Meðal 337

Fagval ehf.

Garðabær

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Guðmundur Víðir Vilhjálmsson

740 Stórt

241

Slippurinn Akureyri ehf.

Akureyri

Vélvinnsla málma

Eiríkur S Jóhannsson

741 Lítið

163

Augljós laser augnlækningar ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Þórunn Elva Guðjohnsen

742 Stórt

242

Klettaskjól ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Ásgeir Þorláksson

743 Meðal 338

Dynjandi ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

744 Lítið

Skorri ehf.

Reykjavík

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

745 Meðal 339

Títan fasteignafélag ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

746 Lítið

165

Þórishólmi ehf.

Stykkishólmur

Útgerð smábáta

747 Lítið

166

Tryggingamiðlun Íslands ehf.

748 Lítið

167

Mítra ehf.

749 Meðal 340
750 Lítið
751 Lítið

203.924

100.993 49,52%

1.402.314

1.071.362 76,40%

117.095

80.823 69,02%

1.105.750

312.220 28,24%

Steindór Gunnlaugsson

271.873

162.069 59,61%

Kristján Þorbergsson

106.908

42.267 39,54%

Viðar Halldórsson

202.901

124.095 61,16%

Gunnar Víkingsson

179.677

122.537 68,20%

Kópavogur

Starfsemi umboðsmanna og miðlara í vátryggingum

Friðbert Elí Friðbertsson

173.928

50.655 29,12%

Reykjavík

Heildverslun með varahluti og aukabúnað í bíla

Magnús Arnarson

156.819

60.058 38,30%

Bruggsmiðjan Kaldi ehf.

Dalvík

Bjórgerð

Agnes Anna Sigurðardóttir

366.319

120.378 32,86%

168

NOKK ehf.

Hafnarfjörður

Blönduð heildverslun

Svavar Rúnar Ólafsson

133.625

98.286 73,55%

169

S.B.J. réttingar ehf.

Hafnarfjörður

Bílaréttingar og -sprautun

Sigurður Bergmann Jónasson

125.077

91.599 73,23%

752 Meðal 341

Litlalón ehf.

Ólafsvík

Útgerð smábáta

Sigurður Pétur Jónsson

459.253

164.627 35,85%

753 Meðal 342

Búðir Fasteignir ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Örn Andrésson

764.928

308.795 40,37%

754 Meðal 343

Sportmenn ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

Guðmundur Ágúst Pétursson

496.850

226.341 45,56%

755 Lítið

170

Brúarveitingar ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Hafsteinn Hasler

141.178

94.307 66,80%

756 Lítið

171

NetPartner Iceland ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Símon Helgi Wiium

107.413

89.877 83,67%

757 Lítið

172

Lostæti-Austurlyst ehf.

Reyðarfjörður

Önnur ótalin veitingaþjónusta

Valmundur Pétur Árnason

155.952

65.704 42,13%

758 Lítið

173

Ó.D ehf.

Kópavogur

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Ómar Davíðsson

107.235

74.846 69,80%

759 Lítið

174

Sjóferðir Hafsteins og Kiddýar ehf.

Ísafjörður

Þjónustustarfsemi tengd ﬂutningum á sjó og vatni

Hafsteinn Ingólfsson

151.793

117.744 77,57%

760 Lítið

175

Vestri ehf.

Ísafjörður

Vörugeymsla

Gísli Jón Hjaltason

761 Stórt

243

Fóðurblandan hf.

Reykjavík

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Eyjólfur Sigurðsson

762 Lítið

176

164

132.308

106.834 80,75%

5.386.244

2.083.089 38,67%

Dodda ehf.

Húsavík

Útgerð smábáta

Sigurður Haukur Eiðsson

170.415

156.693 91,95%

763 Meðal 344

Grafa og grjót ehf.

Hafnarfjörður

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Sigurður Sveinbjörn Gylfason

435.077

284.192 65,32%

764 Meðal 345

GG optic ehf.

Reykjavík

Smásala á gleraugum og sjóntækjum í sérverslunum

Gunnar Henrik B Gunnarsson

225.557

132.484 58,74%

765 Meðal 346

Bergur Konráðsson ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin heilbrigðisþjónusta

Bergur Konráðsson

589.425

241.884 41,04%

VSB-verkfræðistofa ehf.

Hafnarfjörður

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Stefán B Veturliðason

128.603

45.331 35,25%

767 Meðal 347

Undanfari ehf.

Vík

Krár, kafﬁhús og dansstaðir o.þ.h.

Kolbrún Ósk Guðjónsdóttir

269.489

100.784 37,40%

768 Meðal 348

Gufuhlíð ehf.

Selfoss

Ræktun á öðru ótöldu grænmeti, rótum og hnýði

Helgi Jakobsson

440.844

415.411 94,23%

769 Meðal 349

Sérleyﬁsbílar Akureyrar-Norðurleið hf.

Akureyri

Aðrir farþegaﬂutningar á landi

Gunnar Magnús Guðmundsson

775.344

298.049 38,44%

770 Lítið

766 Lítið

177

B. Hreiðarsson ehf.

Akureyri

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Hreiðar Bjarni Hreiðarsson

143.602

102.889 71,65%

771 Meðal 350

Gunnar Eggertsson hf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur

Kristján E Gunnarsson

416.350

370.619 89,02%

772 Lítið

179

Hamborgarafabrikkan

Reykjavík

Veitingastaðir

Trausti Snær Kristjánsson

164.538

74.366 45,20%

773 Lítið

180

HS Vélaverk ehf.

Vestmannaeyjar

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Hermann Sigurgeirsson

103.678

44.132 42,57%

774 Lítið

181

H.G. og hinir ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Kolbrún Kristjánsdóttir

172.225

112.902 65,55%

775 Meðal 351

Arna ehf.

Bolungarvík

Mjólkurbú og ostagerð

Hálfdán Óskarsson

408.845

115.720 28,30%

776 Lítið

Umslag ehf.

Reykjavík

Önnur prentun

Sölvi Sveinbjörnsson

136.785

74.146 54,21%

777 Meðal 352

Hótel Smyrlabjörg ehf.

Höfn í Hornaﬁrði

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Laufey Helgadóttir

334.209

78.561 23,51%

778 Meðal 353

Miðstöðin Vestmannaeyjum ehf.

Vestmannaeyjar

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Bjarni Ólafur Marinósson

200.399

95.176 47,49%

779 Meðal 354

Hollt og gott ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis

Máni Ásgeirsson

447.790

262.973 58,73%

780 Meðal 355

Heimavöllur ehf.

Akureyri

Ræktun mjólkurkúa

Hörður Snorrason

274.539

103.970 37,87%

781 Meðal 356

Kjaran ehf.

Reykjavík

Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað

Arnar Rafn Birgisson

257.864

168.106 65,19%

782 Lítið

183

Optical Studio

Kópavogur

Smásala á gleraugum og sjóntækjum í sérverslunum

Hulda Guðný Kjartansdóttir

174.191

70.885 40,69%

783 Lítið

184

Raðhús ehf.

Sauðárkrókur

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Ásgeir Björgvin Einarsson

197.942

154.644 78,13%

784 Lítið

185

Austur-Indíafélagið ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Chandrika Gunnur Gunnarsson

164.988

98.425 59,66%

178

182

785 Lítið

186

Útungun ehf.

Mosfellsbær

Alifuglarækt

Jón Magnús Jónsson

131.247

74.611 56,85%

786 Lítið

187

Lín Design

Kópavogur

Smásala á öðrum ótöldum heimilisbúnaði í sérverslunum

Guðrún Katrín J Gísladóttir

152.297

56.094 36,83%

787 Lítið

188

BSI á Íslandi ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

Árni Hannes Kristinsson

139.549

42.904 30,74%

788 Lítið

189

Brúin ehf.

Akureyri

Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu

Finnur Víðir Gunnarsson

148.984

121.370 81,47%

789 Meðal 357

Tölvulistinn ehf.

Reykjavík

Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

Birkir Örn Hreinsson

422.071

102.010 24,17%

790 Meðal 358

Spíra ehf.

Sauðárkrókur

Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu

Tómas Árdal

215.578

103.078 47,81%

791 Meðal 359

Menja ehf.

Kópavogur

Umboðsverslun með ﬁsk og ﬁskafurðir

Árni Ólafsson

331.997

210.778 63,49%

792 Lítið

190

Reki ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Björn Hákon Jóhannesson

106.082

96.131 90,62%

793 Lítið

191

Búkostir ehf.

Selfoss

Blandaður búskapur

Sveinn Ingvarsson

115.188

42.436 36,84%

794 Lítið

192

Ísfrost ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til heimilisnota

Jón Friðrik Egilsson

107.403

61.344 57,12%

795 Lítið

193

Valhöll fasteignasala ehf.

Reykjavík

Fasteignamiðlun

Ingólfur Geir Gissurarson

143.421

96.907 67,57%

796 Lítið

194

PKdM Arkitektar ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Pálmar Kristmundsson

149.275

47.938 32,11%

797 Meðal 360

Eldhestar ehf.

Þorlákshöfn

Önnur ótalin skemmtun og tómstundastarf

Hróðmar Bjarnason

684.702

270.977 39,58%

798 Lítið

195

Garminbúðin

Kópavogur

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

Ríkarður Sigmundsson

156.386

83.131 53,16%

799 Lítið

196

Jensen, Bjarnason og Co ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Íris Þórisdóttir Jensen

134.463

90.680 67,44%

800 Lítið

197

Agnar Ludvigsson ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin framleiðsla á matvælum

Stefán Sigurður Guðjónsson

129.120

124.521 96,44%

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

SIAL ehf.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi
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Framúrskarandi fyrirtæki 2019 (síða 12 af 12)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarﬂ. og
Röð röð innan ﬂ.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

801 Lítið

198

Þotan ehf.

Bolungarvík

Akstur vörubíla

802 Lítið

199

Sérefni ehf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Elvar Kristinn Sigurgeirsson

134.438

88.868 66,10%

Ómar Gunnarsson

169.177

86.088 50,89%

803 Lítið

200

Árnanes ehf.

Höfn í Hornaﬁrði

Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu

804 Lítið

201

MG-hús ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Ásmundur Gíslason

105.421

103.785 98,45%

Magnús Guðnason

184.287

131.454 71,33%

805 Lítið

202

Benedikt Einar Gunnarsson

Rafborg ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

131.765

114.385 86,81%

806 Meðal 361

A. Wendel ehf.

Reykjavík

Heildverslun með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjag. Jón Sverrir Wendel

254.389

196.808 77,36%

807 Lítið

Katla ehf,byggingarfélag

Dalvík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Jón Ingi Sveinsson

137.944

102.616 74,39%

808 Meðal 362

RST Net ehf.

Hafnarfjörður

Uppsetning á vélum og búnaði til nota í atvinnuskyni

Kristján Þórarinsson

253.531

74.432 29,36%

809 Lítið

204

Lostæti-Akureyri ehf.

Reyðarfjörður

Önnur ótalin fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og lífeyrissjóðir

Valmundur Pétur Árnason

190.775

115.152 60,36%

810 Lítið

205

Netorka hf.

Hafnarfjörður

Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

Torﬁ Helgi Leifsson

132.876

105.044 79,05%

811 Meðal 363

Myndlistaskólinn í Reykjavík ses.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á viðbótarstigi

Áslaug Thorlacius

202.744

123.676 61,00%

812 Meðal 364

Jóhann Ólafsson & Co ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Jón Árni Jóhannsson

369.995

100.076 27,05%

813 Meðal 365

Ingvar og Kristján ehf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Kristján Sverrisson

477.124

172.240 36,10%

814 Lítið

206

Kökulist ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

Jón Rúnar Arilíusson

108.980

53.650 49,23%

815 Lítið

207

Ísar ehf.

Kópavogur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Stefán S Guðjónsson

177.936

138.522 77,85%

816 Lítið

208

Öryggisgirðingar ehf.

Garðabær

Vélvinnsla málma

Þórður Antonsson

133.114

100.585 75,56%

817 Meðal 366

Raﬂand

Reykjavík

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

Hlöðver Þorsteinsson

422.264

86.707 20,53%

818 Lítið

203

Passamyndir ehf.

Reykjavík

Ljósmyndaþjónusta

Kristján Pétur Guðnason

195.025

51.958 26,64%

819 Meðal 367

Sandbrún ehf.

Hellissandur

Útgerð ﬁskiskipa

Baldur Freyr Kristinsson

629.842

137.641 21,85%

820 Meðal 368

Eðalﬁskur ehf.

Borgarnes

Framleiðsla á tilbúnum máltíðum og réttum

Kristján Rafn Sigurðsson

232.759

121.543 52,22%

821 Meðal 369

Merking ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin framleiðsla

Pétur Ingi Arnarson

331.406

123.463 37,25%

822 Lítið

209

Vín Tríó ehf.

Kópavogur

Heildverslun með drykkjarvörur

Hákon Bergmann Óttarsson

113.087

39.738 35,14%

823 Meðal 370

Héraðsverk ehf.

Selfoss

Vegagerð

Þuríður Ingólfsdóttir

315.949

169.426 53,62%

824 Meðal 371

Steypustöð Akureyrar ehf.

Akureyri

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

Björn Konráðsson

206.576

130.682 63,26%

825 Meðal 372

Á. Óskarsson og Co ehf.

Mosfellsbær

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

Heiðar Reyr Ágústsson

246.756

76.883 31,16%

826 Meðal 373

Ylur ehf.

Egilsstaðir

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Sigþór Arnar Halldórsson

209.543

66.144 31,57%

827 Meðal 374

Gísli Stefán Jónsson ehf.

Akranes

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar

Gísli Stefán Jónsson

243.655

69.883 28,68%

828 Lítið

210

Hvalasafnið á Húsavík ses.

Húsavík

Starfsemi safna

Eva Björk Káradóttir

125.747

93.192 74,11%

829 Meðal 375

Atlas hf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Grímur Gíslason

219.786

112.945 51,39%

830 Lítið

212

Bílar og vélar ehf.

Vopnafjörður

Almenn bílaverkstæði

Ólafur Kristinn Ármannsson

137.528

82.609 60,07%

831 Lítið

213

Flugfélagið Geirfugl ehf.

Reykjavík

Leiga á loftförum

Guðmundur Sveinbjörnsson

110.127

47.042 42,72%

832 Lítið

214

Norðurtak ehf.

Sauðárkrókur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Rögnvaldur Hartmann Árnason

102.875

80.773 78,52%

833 Lítið

215

Stál og stansar ehf.

Reykjavík

Vélvinnsla málma

Jón Hólm

154.975

129.113 83,31%

834 Lítið

216

Mímir-símenntun ehf.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi - bóknám

Sólveig Hildur Björnsdóttir

115.049

43.041 37,41%

835 Lítið

217

Stefán Þórðarson ehf.

Akureyri

Svínarækt

Ingvi Stefánsson

110.168

48.792 44,29%

836 Stórt

244

Ísfell ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með skipsbúnað, veiðarfæri og ﬁskvinnsluvélar

Guðbjartur Þórarinsson

1.866.610

784.778 42,04%

837 Lítið

218

Nestak ehf.,byggingaverktaki

Neskaupsstaður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Vilhjálmur Skúlason

195.749

87.028 44,46%

838 Meðal 376

Icetransport ehf.

Hafnarfjörður

Önnur þjónusta tengd ﬂutningum

Jón Ólafur Bergþórsson

876.230

346.411 39,53%

839 Lítið

Stólpi ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Ásgeir Þorláksson

144.438

70.502 48,81%

211

219

840 Meðal 377

Arcanum Fjallaleiðsögumenn ehf.

Reykjavík

Ferðaskipuleggjendur

Arnar Bjarnason

972.767

230.279 23,67%

841 Lítið

220

H. Hauksson ehf.

Kópavogur

Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og hluti til þeirra

Haukur Hauksson

147.472

108.942 73,87%

842 Lítið

221

Tónastöðin ehf.

Reykjavík

Smásala á hljóðfærum í sérverslunum

Andrés Helgason

176.515

79.046 44,78%

843 Lítið

222

Fagtækni hf.

Kópavogur

Raﬂagnir

Eiríkur Jóhannsson

104.667

54.278 51,86%

844 Lítið

223

Svansprent ehf.

Kópavogur

Önnur prentun

Svala Hrönn Jónsdóttir

171.438

105.003 61,25%

845 Lítið

224

Kafﬁ Duus ehf.

Reykjanesbær

Sigurbjörn Sigurðsson

157.983

38.736 24,52%

846 Meðal 378

Funi ehf.

Kópavogur

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Sigtryggur Páll Sigtryggsson

247.509

138.526 55,97%

847 Lítið

225

Stál og suða ehf.

Hafnarfjörður

Vélvinnsla málma

Kristján Þór Jónsson

110.632

34.022 30,75%

848 Lítið

226

Pústþjónusta BJB ehf.

Hafnarfjörður

Almenn bílaverkstæði

Ragnar Davíð Segatta

189.341

140.996 74,47%

849 Meðal 379

Jón Ingi Hinriksson ehf.

Mývatn

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Jón Ingi Hinriksson

320.962

229.536 71,52%

850 Lítið

Farfuglaheimilið Laugavatni ehf.

Laugarvatn

Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu

Jóna Bryndís Gestsdóttir

120.324

108.776 90,40%

851 Meðal 380

Hótel Borgarnes hf.

Borgarnes

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Steinn Agnar Pétursson

235.064

117.746 50,09%

852 Lítið

228

Ratsjá ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Sigrún Sigurðardóttir

127.660

48.372 37,89%

853 Lítið

229

Vélsmiðjan Þristur ehf.

Ísafjörður

Vélvinnsla málma

Kristinn Mar Einarsson

140.929

38.007 26,97%

854 Stórt

245

Samherji ﬁskeldi ehf.

Akureyri

Eldi og ræktun í ferskvatni

Jón Kjartan Jónsson

4.152.073

2.210.560 53,24%

855 Stórt

246

Efniviður ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Magnús Einarsson

2.055.647

582.912 28,36%

856 Lítið

230

Lúkas D Karlsson ehf.

Reykjavík

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Karl Udo Luckas

146.641

92.505 63,08%

227

857 Meðal 381

East coast rental ehf.

Hafnarfjörður

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar

Guðmundur Friðrik Pálsson

224.802

53.285 23,70%

858 Meðal 382

Skinnﬁskur ehf.

Sandgerði

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Leifur Einar Arason

395.716

144.249 36,45%

859 Meðal 383

Hagtak hf.

Hafnarfjörður

Gerð vatnsmannvirkja

Bergþór Jóhannsson

346.158

244.613 70,67%

860 Meðal 384

Fálkinn hf.

Kópavogur

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Ingvar Bjarnason

394.421

171.843 43,57%

861 Lítið

231

Netpartar ehf.

Selfoss

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Aðalheiður Jacobsen

119.605

37.852 31,65%

862 Lítið

232

Klaﬁ ehf.

Akranes

Önnur þjónusta tengd ﬂutningum

Smári Viðar Guðjónsson

127.840

84.654 66,22%

863 Lítið

233

Rekan ehf.

Reykjanesbær

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Magnús Ragnar Eiríksson

165.449

56.661 34,25%

864 Meðal 385

Gastec ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Þráinn Sigurðsson

283.782

155.950 54,95%

865 Lítið

84.747 72,96%

Vélaleiga HB ehf.

Akureyri

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Halldór G Baldursson

116.161

866 Meðal 386

Íslenska auglýsingastofan ehf.

Reykjavík

Auglýsingastofur

Hjalti Jónsson

201.329

57.183 28,40%

867 Lítið

Blikkiðjan ehf.

Garðabær

Vélvinnsla málma

Höður Guðlaugsson

148.245

126.724 85,48%

868 Meðal 387

Ámundakinn ehf.

Blönduós

Kaup og sala á eigin fasteignum

Jóhannes Torfason

976.762

404.331 41,40%

869 Lítið

Momentum greiðsluþjónusta ehf.

Reykjavík

Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust

Davíð Benedikt Gíslason

111.335

93.930 84,37%

870 Meðal 388

Reykjafell hf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Þórður Illugi Bjarnason

749.782

320.271 42,72%

871 Meðal 389

Litróf ehf.

Reykjavík

Undirbúningur fyrir prentun

Konráð Ingi Jónsson

222.148

122.476 55,13%

872 Lítið

237

Blikksmiðja Guðmundar ehf.

Akranes

Vélvinnsla málma

Sævar Jónsson

104.053

40.233 38,67%

873 Lítið

238

Bílapartar ehf.

Mosfellsbær

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Bára Einarsdóttir

137.334

112.326 81,79%

Fjölnir ehf.

Akureyri

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Magnús Guðjónsson

365.176

83.880 22,97%

234

235

236

874 Meðal 390

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Lagnaþjónusta
Suðurnesja ehf.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi
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Aðsetur Framúrskarandi
019
fyrirtækja 2019
3

4
5
1
11
1
1

3
7

4

7
15
2

626

Höfuðborgarsvæðið
Reykjavík
399
Kópavogur 109
Hafnarfjörður 63
Garðabær
35
Mosfellsbær 16
Seltjarnarnes
3
Álftanes
1

3
24 1

19

4
4

3

1

3
1

11

Fjöldi

Fjöldi

Fjöldi

Fjöldi

Fjöldi

Reykjavík

399

Reykjanesbær

24

Vestmannaeyjar

11

Húsavík

6

Mývatn

4

Kópavogur

109

Selfoss

19

Egilsstaðir

10

Dalvík

5

Neskaupsstaður

4

16

Höfn í Hornaﬁrði

10

Ísafjörður

5

Ólafsvík

4

Hafnarfjörður

63

Mosfellsbær

Akureyri

47

Akranes

15

Borgarnes

7

Bolungarvík

4

Sandgerði

4

Garðabær

35

Sauðárkrókur

11

Hellissandur

7

Grindavík

4

Vík

4
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2
6
5
3
1
47
4
10
4
3
3
2
1

1

10

2

4

Samtals: 874
Fjöldi

Fjöldi

Fjöldi

Fjöldi

Fjöldi

Eskifjörður

3

Seltjarnarnes

3

Kirkjubæjarklaustur

2

Djúpivogur

1

Súðavík

1

Garður

3

Siglufjörður

3

Laugarvatn

2

Hólmavík

1

Vogar

1

Grenivík

3

Stykkishólmur

3

Þórshöfn

2

Hvolsvöllur

1

Vopnafjörður

1

Hella

3

Þorlákshöfn

3

Álftanes

1

Stöðvarfjörður

1

Reyðarfjörður

3

Fáskrúðsfjörður

2

Blönduós

1

Stokkseyri

1
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Jökull segir það áhyggjuefni
hversu lítill áhugi almennt er á
innlendum hlutabréfum. Það séu
of fáir hluthafar og lítil viðskipti.

Morgunblaðið/Eggert

Virk verðmyndun á verðbréfamarkaði skiptir miklu máli
ottun Creditinfo um framúrskarandi
fyrirtæki skiptir sjóðastýringarfyrirtækið Stefni afar miklu máli í
samkeppni fyrirtækisins um hæft
starfsfólk að sögn Jökuls Heiðdals Úlfssonar,
framkvæmdastjóra, sem tók við starfinu í
apríl á þessu ári. Hann sat áður í stjórn félagsins frá árinu 2013.
„Að tilheyra þeim hópi fyrirtækja sem eru
vottuð framúrskarandi á Íslandi skiptir okkur
máli því það gerir okkur að áhugaverðari
vinnustað sem er mikilvægt í samkeppninni
um hæft starfsfólk en það er lykilatriði fyrir
þekkingarfyrirtæki eins og Stefni. Þá skiptir
vottunin einnig miklu máli fyrir viðskiptavini
okkar því Stefnir er byggður á öflugum stoðum bæði hvað varðar traustan rekstur, góða
stjórnarhætti og gott orðspor. Í störfum okkar hjá Stefni leggjum við áherslu á langtímaviðskiptasamband sem byggist á trausti og
vottunin er einn liður í að viðhalda því
trausti,“ segir Jökull.

V

Styrkurinn felst í
fjölbreyttri þekkingu
Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki
landsins og skipta hlutdeildarskírteinishafar
tugum þúsunda en við síðasta árshlutauppgjör námu eignir í stýringu félagsins 337
milljörðum króna. Félagið hefur verið á lista
yfir framúrskarandi fyrirtæki frá árinu 2012
en að sögn Jökuls hefur Stefnir sýnt fram á
mikla aðlögunarhæfni og endurtekið frumkvæði í krefjandi umhverfi á undanförnum
árum.
„Styrkur okkar felst í fjölbreyttri þekkingu, reynslu og hæfni starfsfólks. Árangur
undanfarinna ára má einkum þakka menningunni og traustum innviðum Stefnis og þar vil
ég helst nefna góðan liðsanda, áherslu á
teymisvinnu, frumkvæði starfsfólks og fagleg
vinnubrögð m.t.t. langtímasjónarmiða, segir
Jökull.

Yngra fólk sérstaklega áhugasamt
Stefnir er aðili að reglum um ábyrgar fjárfestingar, PRI (e. Principles for Responsible Investment), sem þróaðar voru af alþjóðlegum hópi stofnanafjárfesta og eiga
að endurspegla mikilvægi umhverfis-,
samfélags- og stjórnarhátta í
fjárfestingarferli fjárfesta. Að sögn Jökuls
vill Stefnir, með því að taka tillit til umhverfismála, félagslegra þátta og góðra
stjórnarhátta, leggja sitt af mörkum til
þess að hafa jákvæð áhrif á samfélagið,
eigendum í sjóðum og öðrum haghöfum
til góðs.
„Stjórn Stefnis samþykkti stefnu um
ábyrgar fjárfestingar á árinu 2018 og
vinnum við nú að innleiðingu hennar. Við
sjóðastýringu verðbréfa- og fjárfestingarsjóða verðum við að tryggja áreiðanleika við val á fjárfestingum sjóða með
hagsmuni hlutdeildarskírteinishafa að
leiðarljósi. Fullnægjandi skilningur og

Ávöxtun sjóða Stefnis hefur að sögn Jökuls
verið með ágætum á undanförnum árum í öllum eignaflokkum. Að sögn Jökuls hefur
Stefnir nokkra sérstöðu hvað varðar stærð
meðal innlendra og erlendra hlutabréfasjóða
auk blandaðra sjóða.
„Verðbréfa- og fjárfestingasjóðir Stefnis
fjárfesta einkum í skráðum hluta- og skuldabréfum á innlendum og erlendum mörkuðum.
Innan Stefnis starfar einnig teymi í sérhæfðum fjárfestingum sem rekur fagfjárfestasjóði
sem meðal annars fjárfesta í óskráðum fyrirtækjum og fasteignaþróunarverkefnum,“
segir Jökull
„Okkar sérstaða er kannski líka fólgin í því

þekking á þeim fjárfestingarkostum sem
standa sjóðunum til boða þarf að vera
fyrir hendi í upphafi fjárfestingar og yfir
fjárfestingartímabil hennar, þar með talin
þau umhverfismál og þeir félagslegu
þættir og stjórnarhættir sem hafa áhrif á
samfélag okkar til skemmri og lengri tíma.
Við finnum fyrir því, sérstaklega frá yngra
fólki, að það setur umhverfis- og félagsleg málefni fyrir sig þegar kemur að fjárfestingum,“ segir Jökull og heldur áfram.
„Við teljum góða stjórnarhætti vera
veigamikinn þátt í árangri Stefnis sem
leiðandi sjóðastýringarfyrirtækis á Íslandi.
Góðir stjórnarhættir eiga að stuðla að
réttum hvötum til að sækja þau tækifæri
sem þjóna hagsmunum fyrirtækisins,
hluthöfum og almenningi, jafnframt því
sem góðir stjórnarhættir auðvelda einnig
stjórn að sinna eftirlitshlutverki sínu á
skilvirkan hátt.“

að við erum að reka á íslenskan mælikvarða
stóran erlendan verðbréfasjóð, Katla Fund.
Þar erum við að fjárfesta í skráðum erlendum
hlutabréfum,“ segir Jökull en tekur fram að
langstærstur hluti eigna í stýringu hjá Stefni
fari í fjárfestingar hér á landi.
Aðspurður hvar helstu áhættuþættir liggja
í starfsemi Stefnis segir Jökull að því fylgi
mikil ábyrgð að taka við fjármunum frá einstaklingum, fyrirtækjum og stofnanafjárfestum til ávöxtunar.
„Heilbrigð fyrirtækjamenning og traustir
innviðir eru lykilatriði í starfsemi sjóðastýringarfyrirtækja. Auk þess skiptir áhættustýring og innra eftirlit miklu máli. Stjórn Stefnis

46. sæti

STEFNIR
Stórt 46. sæti

Jökull Heiðar Úlfsson
hefur lagt áherslu á og stutt við þá ábyrgu
fyrirtækjamenningu sem einkennir starfsemi
Stefnis. Orðspor Stefnis og traust til félagsins
hefur áunnist yfir langan tíma og því þarf
stöðugt að viðhalda með þjálfun og fræðslu.
Starfsfólk Stefnis er mjög meðvitað um mikilvægi þess og stendur fyllilega undir því,“
segir Jökull

Meira krefjandi þegar
markaðurinn er grunnur
Spurður út í það hvort það sé meira krefjandi að reka sjóðastýringarfyrirtæki á tímum
eins og nú um stundir þar sem hagkerfið
virðist vera að kólna segir Jökull að það sé
ávallt krefjandi verkefni að reka verðbréfasjóði.
„Það er alltaf krefjandi að stýra verðbréfasjóðum. Við erum í samkeppni um að
standa okkur vel hvort sem markaðurinn er í
upp- eða niðursveiflu. En það er kannski
meira krefjandi þegar markaðurinn er grunnur,“ segir Jökull.
„Mér finnst sjálfum svolítið áhyggjuefni
hvað það er lítill áhugi almennt á innlendum
hlutabréfum. Það eru því miður of fáir hluthafar og lítil viðskipti. Mín skoðun er sú að
verðbréfamarkaðurinn sé mikilvæg stoð í
hagkerfinu okkar. Það skiptir mjög miklu
máli fyrir atvinnulífið að það sé virkur og
góður verðbréfamarkaður með skilvirkri
verðmyndun.“
peturh@mbl.is

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

Stál og suða ehf.

BÆR ehf.

ÞOTAN ehf.
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Að sögn Inga var svigrúm til
staðar til þess að fækka menntaskólaárum úr fjórum í þrjú.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Góður andi í Verzlunarskólanum
erzlunarskóli Íslands er í fyrsta
skipti á lista Creditinfo yfir Framúrskarandi fyrirtæki í ár.
Verzlunarskólinn var stofnaður af
Verzlunarmannafélaginu og Kaupmannafélaginu í Reykjavík árið 1905 og á því
fyrsta ári settust 54 nemendur á skólabekk.
Skólahúsnæðið fyrstu árin var að því er
fram kemur í hátíðarritinu Viðskiptaráð Íslands í 100 ár „öllu óboðlegt og svo jökulkalt
að heilsu nemenda var hætta búin“. Frá
1912 til 1931 var skólinn staðsettur á Vesturgötu 10a í öllu betra húsnæði en flutti síðar á Grundarstíg. Árið 1943 samþykkti þáverandi menntamálaráðherra að
Verzlunarskólinn fengi að útskrifa stúdenta.
Þótti það að sögn Inga Ólafssonar, núverandi skólastjóra skólans, engan veginn sjálfsagt mál og olli það deilum á meðal menntamanna á Íslandi. Flestir voru því mótfallnir.
„Menn töldu að með þessu væri verið að
gjaldfella stúdentsprófið, því menn voru
hræddir um að lítið yrði gert úr kennslu í
stærðfræði og latínu,“ segir Ingi en á þessum tíma voru það aðeins Menntaskólinn í
Reykjavík og Menntaskólinn á Akureyri
sem útskrifuðu stúdenta.
Árið 1943 útskrifuðust fyrstu stúdentarnir
frá Verzlunarskólanum en í þeim fyrsta útskriftarhópi voru sjö piltar. Eftir 55 ár í
húsnæðinu við Grundarstíg flutti skólastarfsemin árið 1986 í núverandi húsakynni í
Ofanleiti sem er að fullu í eigu skólans. Og
þar er starfsemi þessa vinsælasta framhaldsskóla landsins enn í fullum gangi.
Það er engin tilviljun að Verzlunarskólinn
ratar nú á lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki. Að sögn Inga hefur rekstrar-

V

438. sæti

VERZLUNARSKÓLI
ÍSLANDS
Stórt 219. sæti

Ingi Ólafsson
umhverfi framhaldsskóla batnað mjög á síðustu árum en sjálfur tók Ingi við
skólastjórastöðunni árið 2007.
„Það var þannig að í tíð Illuga Gunnarssonar, þáverandi menntamálaráðherra, var
ákveðið að framhaldsskólinn yrði styttur um
eitt ár en á sama tíma var lofað að fjármagn
sem rynni til skólanna yrði það sama. Sem
þýðir að skólar voru að fá meira fjármagn á
hvern nemanda. Þeim fækkaði en upphæðin
á hvern nemanda hækkaði. Það var nauðsynlegt að fjármagnið yrði ekki skert. Þótt
reksturinn hafi í sjálfu sér ekki gengið illa
hjá okkur þá gekk rekstur framhaldsskóla
almennt illa. Allir skólar þurftu virkilega að
vera á tánum og fylgjast með hverri krónu. Í
dag er betra svigrúm til þess að sinna
skólaþróun og endurnýja nauðsynleg tæki
og tól,“ segir Ingi.

Ákvörðunin þótti arfavitlaus
Að sögn Inga fannst mörgum fyrrverandi
nemendum sú ákvörðun að fækka árunum á

skólabekk úr fjórum í þrjú vera arfavitlaus.
„Vegna þess að yfirleitt var mesta fjörið hjá
þeim á síðasta árinu. Þá stýrðu þau félagslífinu og svo framvegis. En núverandi nemendur vilja ekkert endilega vera eitt ár í viðbót þegar til kastanna kemur. Þegar að
fyrsti nemendahópurinn í þriggja ára náminu var að hefja lokaárið voru flestir þeirra á
þeirri skoðun að þeir vildu gjarnan vera
lengur. En þegar nálgaðist útskrift töldu
flestir þeirra að þetta væri bara komið
gott,“ segir Ingi og hlær.
Að sögn Inga var námsefnið skorið niður
að hluta til við þessa breytingu en hann segir þó að kröfur til nemenda séu meiri nú en
þegar námið taldi fjögur ár.
„Þegar rætt er við fyrrverandi nemendur
skólans segja margir þeirra að álagið á síðasta árinu hafi síst verið of mikið. Sérstaklega á viðskiptabrautinni. Við gerðum á
sínum tíma könnun á meðal nemenda og í
henni sögðu nánast allir, utan nemenda á
náttúrufræðibraut, að álagið væri minnst á
síðasta ári. Það benti til þess að svigrúm
hefði verið til þess að leggja meira á nemendur og það reyndist rétt mat miðað við
gengi nemenda í þriggja ára kerfinu,“ segir
Ingi.
Verzlunarskólinn hefur um langt skeið
verið vinsæll og á hverju ári þarf skólinn að
vísa umsóknum frábærra nemenda frá að
sögn Inga.
„Við fáum ótrúlega margar umsóknir. Það
voru 679 sem sóttu um skólann í fyrsta eða
öðru vali síðast. Og 520 sem völdu skólann í
fyrsta sæti en við gátum bara tekið inn 340
nemendur,“ segir Ingi en aðspurður segir
hann að ekki sé í bígerð að stækka skólann.

En hvað skýrir þessar vinsældir?
„Við höfum oft spurt nemendur þessarar
spurningar. Við vöndum okkur mikið við
námsframboðið en okkur grunar að það sé
kannski félagslífið sem vegi þungt í ákvarðanatökunni. Kannski vilja nemendur ekki
viðurkenna það en þeir nefna yfirleitt aldrei
félagslífið sem fyrstu ástæðu. Þau tala t.d.
um bekkjakerfið og orðsporið áður en þau
nefna félagslífið,“ segir Ingi.

Góður andi á meðal starfsmanna
smitar út frá sér
Það eru trúlega fleiri ástæður að sögn
Inga. „Það hefur verið mjög góður andi í
skólanum. Einnig á meðal starfsmanna. Ef
það er góður andi í starfsmannahópnum, það
er sama hvort það er skóli eða eitthvert annað fyrirtæki og starfsmaður er ánægður í
vinnunni þá talar hann fallega um vinnustaðinn úti í bæ,“ segir Ingi.
Ingi segir að starfsemi skólans gangi jafnan sinn vanagang en þó sé álag á starfsfólk
skólans vegna annarra þátta en kennslu orðið meira en það var.
„Við getum nefnt t.d. jafnlaunavottunina.
Undanfarið hafa tveir starfsmenn unnið
mikið í þessum málum í samstarfi við sérfræðinga. Síðan þurfum við einnig að vera
með persónuverndarfulltrúa. En með nýju
persónuverndarlögunum er allt miklu
strangara en áður. Nú er það líka þannig að
nú geta t.d. fyrrverandi nemendur fengið að
vita nákvæmlega allt sem er skráð um þá.
Þannig að utanumhald um skjalamál hefur
aukist. Það er mikil vinna sem felst í þessu
öllu saman því þetta er nýtt fyrir flesta,“
segir Ingi.
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Hversu lengi hafa Framúrskarandi
fyrirtæki verið á lista?
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Fyrirtæki sem hafa alltaf verið Framúrskarandi
Eignir alls

Eiginfjárhlutfall

Arðsemi
eigin fjár

106.273.853

59,00%

15,0%

Guðmundur Kristjánsson

88.873.203

42,00%

12,0%

Skaðatryggingar

Helgi Bjarnason

47.150.346

32,00%

14,0%

Loftleiðir-Icelandic ehf.

Farþegaﬂutningar með leiguﬂugi

Árni Hermannsson

5.413.068

47,00%

59,0%

Ísaga ehf.

Framleiðsla á iðnaðargasi

Hans Erik Larsson

4.652.547

83,00%

23,0%

Líftryggingafélag Íslands hf.

Líftryggingar

Valgeir Matthías Baldursson

3.720.151

35,00%

25,0%

Vistor hf.

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Gunnur Helgadóttir

3.224.074

40,00%

21,0%

Eﬂa hf.

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Guðmundur Þorbjörnsson

2.660.308

55,00%

22,0%

KPMG ehf.

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Jón Sigurður Helgason

2.066.349

27,00%

54,0%

Icepharma hf.

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Hörður Þórhallsson

2.022.577

30,00%

60,0%

Sensa ehf.

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Valgerður Hrund Skúladóttir

1.960.085

37,00%

21,0%

Héðinn hf.

Vélvinnsla málma

Ragnar Sverrisson

1.904.749

67,00%

17,0%

Bananar ehf.

Heildverslun með ávexti og grænmeti

Kjartan Már Friðsteinsson

1.859.394

62,00%

65,0%

GoPro ehf.

Önnur hugbúnaðarútgáfa

Ólafur Daðason

1.750.376

91,00%

20,0%

Sæplast Iceland ehf.

Framleiðsla á plastvörum til nota í sjávarútvegi

Daði Valdimarsson

1.557.621

63,00%

11,0%

Kjarnavörur hf.

Framleiðsla á smjörlíki og svipaðri feiti til manneldis

Guðjón Rúnarsson

1.451.570

54,00%

25,0%

Danica sjávarafurðir ehf.

Umboðsverslun með ﬁsk og ﬁskafurðir

Jan Bernstorff Thomsen

1.309.607

66,00%

8,0%

TVG-Zimsen ehf.

Önnur þjónusta tengd ﬂutningum

Björn Einarsson

1.257.132

54,00%

28,0%

Nafn

Atvinnugrein

Framkvæmdastjóri

Össur hf.

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga

Jón Sigurðsson

Brim hf.

Frysting ﬁskafurða, krabbadýra og lindýra

Vátryggingafélag Íslands hf.

Framhald á bls 81.
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Konur eru 35% forritara
eiknistofa bankanna, RB, gegnir
mikilvægu hlutverki hér á landi, m.a.
við að viðhalda og tryggja að
greiðslur renni hratt og örugglega í
gegn þegar almenningur kaupir sér vörur og
þjónustu úti í búð. Hjá fyrirtækinu starfa 170
manns og að sögn Ragnhildar Geirsdóttur sem
sinnt hefur starfi forstjóra fyrirtækisins frá því
í byrjun þessa árs, er RB eftirsóttur vinnustaður. Það vekur athygli að hlutfall kvenkyns
forritara er hátt hjá RB. „35% af forriturum í
vinnu hér eru konur. Það er frekar hátt hlutfall,
enda eru konur aðeins 10-20% af þeim tölvunarfræðingum sem útskrifast úr háskólum hér
á landi. Við erum mjög stolt af þessu,“ segir
Ragnhildur, og bætir því við að meðalaldur
starfsmanna hjá fyrirtækinu sé 45 ár. „Það er
mikil ásókn í störf hér þegar við auglýsum, enda
er þetta áhugaverður og skemmtilegur vinnustaður og gaman að vinna hér. Hér eru mörg
skemmtileg verkefni og fjölbreyttar áskoranir á
hverjum degi.“

153. sæti

R

Spennandi gerjun í gangi
Ragnhildur segir að það sem geri störf hjá
RB sérstaklega áhugaverð sé að mikil gerjun sé
í öllu er snýr að tæknilegum hluta fjármálageirans. „Við rekum innviði fyrir fjármálakerfið, og
þurfum að tryggja að kerfin séu skilvirk og séu
uppi öllum stundum. Það er okkar lykilverkefni
frá degi til dags.“
Hún segir að RB standi í stórræðum þessi
misserin við að skipta út öllum gömlu heimasmíðuðu kerfunum sem hafa verið í notkun í
áratugi. „Gömlu kerfin eru öll skrifuð í heimasmíðuðu stórtölvuumhverfi. Við erum þegar búin að skipta út hluta af innlána- og greiðslukerfunum, og svo erum við að skipta út jöfnunar- og
stórgreiðslukerfum Seðlabankans. Þetta er allt
að fara inn í stöðluð alþjóðleg kerfi. Nýja innlána- og greiðslukerfið heitir Sobra, en nýja
seðlabankakerfið heitir Perago.“
Búið er, að sögn Ragnhildar, að skipta út
kerfum fyrir bæði Íslandsbanka og Landsbankann, en vinna við kerfi Arion banka stendur yfir.

RB
Stórt 133. sæti

Ragnhildur Geirsdóttir

Ragnhildur Geirsdóttur forstjóri RB
Ragnhildur Geirsdóttur forstjóri Reiknistofu Bankanna
Morgunblaðið/Eggert

Á eftir fylgja Sparisjóðirnir. „Gamla stórtölvukerfið var allt skrifað hér á landi og var
mjög skilvirkt, og samtengt, en hafði líka
ákveðnar takmarkanir, og ekki auðvelt að gera
breytingar á því. Með því að færa okkur yfir í
stöðluð kerfi erum við að fylgja betur eftir alþjóðlegri þróun og innleiðum nýja tækni.“
Þeir kostir fylgdu því að vera með gamla
kerfið jafn samtengt og það var, voru þeir að
hér á landi var snemma hægt að bjóða upp á
rauntímagreiðslur, og færslur flæddu eðlilega
úr einum banka í annan, að sögn Ragnhildar.
„Kostirnir við að fara í stöðluð erlend kerfi eru
að það er verið að þróa þau fyrir miklu fleiri, og
í stærra samhengi. Þróunarteymin eru miklu
stærri, og við fáum fullt af spennandi nýrri
virkni með.“
RB vill vera í ákveðnu leiðtogahlutverki á
fjármálamarkaðnum að sögn Ragnhildar, og
ýta undir nýsköpun í lausnum fyrir fjármálamarkaðinn. „Það er mikið að gerast núna á
sviði fjártækni og við viljum liðka fyrir framþró-

un og nýsköpun í fjártækni. Ég myndi vilja sjá
íslenska markaðinn vaxa og þróast eins og er að
gerast í Evrópu og Asíu til dæmis.“
RB er að stærstum hluta í eigu fjármálafyrirtækja, sem einnig eru stærstu viðskiptavinirnir. „Við lítum svo á að við þjónustum fjármálamarkaðinn í heild sinni. Öll opnun er góð á
þessu sviði, og við viljum sjá framþróun í tækni
og þróun.“
Annað sem Ragnhildur nefnir sem hluta af
framtíð RB er sú mikla umræða sem er um hagræðingu í bankakerfinu. „Við sjáum mikla
möguleika á að hagræða meira með auknum
samrekstri á innviðum. Hvítbókin um fjármálakerfið sem gefin var út í fyrra, kom inn á
mikilvægi þessa. Þarna getum við verið með
mikilvægt hlutverk, og bankarnir geta þá einbeitt sér að framendanum og því sem snýr að
því að þjónusta viðskiptavininn.“
Ragnhildur segir að RB reki í dag fyrst og
fremst kerfi fyrir viðskiptabankastarfsemi en
gæti einnig rekið önnur kerfi fyrir fjármála-

markaðinn. Sem dæmi hafi oft verið velt upp
þeim hugmyndum að reka sameiginlega kerfi til
að hafa eftirlit með peningaþvætti, og allt varðandi svokallað KYC (Know Your Customer),
sem snýr að því að kanna bakgrunn viðskiptavina áður en þeir hefja viðskipti. Hún segir að Ísland sé frekar lítið kerfi sem gæti hentar
vel til þess að vinna þessi mál saman. Spurð að
því hvort viðræður séu komnar í gang um innviðaverkefni, segir Ragnhildur að ágætis jarðvegur sé fyrir málinu, og samtal aðila sé að hefjast.
Ragnhildur nefnir að lokum annað spennandi
verkefni sem RB stendur að, en það er gagnaverið Reykjavík Data Center hjá Korputorgi í
Reykjavík, en samstarfsaðilar þar eru Opin
kerfi, Sýn og Korputorg. Gagnaverið verður
tilbúið til notkunar í byrjun árs 2020 „Við erum
með 10% hlut í gagnaverinu. Við munum nota
það til að hýsa hluta af okkar kerfum. Það er
áhugavert að koma að uppbyggingu á svona hágæða gagnaveri, sem verður það fyrsta af þessum gæðum hér á landi.“

Kröfuharðir viðskiptavinir
Um rekstur RB almennt segir Ragnhildur að
endingu að rekstur RB snúist annars vegar um
rekstur mikilvægra innviða fyrir fjármálamarkaðinn og hins vegar stór breytingar- og þróunarverkefni. Sveiflur í grunnrekstrinum séu ekki
mjög miklar, og umhverfið nokkuð stöðugt.
Verkefnin séu hins vegar mun breytilegri og
sveiflukenndari „Viðskiptavinirnir okkar eru
mjög kröfuharðir, og gera kröfu um skilvirkan
og hagkvæman rekstur.“

Hlutfall helstu atvinnugreina meðal
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Fyrirtæki sem hafa alltaf verið framúrskarandi (framhald)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Nafn

Atvinnugrein

Framkvæmdastjóri

Eignir alls

Eiginfjárhlutfall

Arðsemi
eigin fjár

Jónar Transport hf.

Þjónustustarfsemi tengd ﬂutningum á sjó og vatni

Kristján Pálsson

1.232.947

32,00%

61,0%

Málning hf

Framleiðsla á málningu, lökkum og svipuðum þekjuefnum, prentbleki og fylli- og þéttiefnum

Baldvin Valdimarsson

1.155.658

75,00%

7,0%

Creditinfo Lánstraust hf.

Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust

Brynja Baldursdóttir

1.153.266

56,00%

60,0%

Steinull hf.

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum

Stefán Logi Haraldsson

1.123.857

55,00%

27,0%

Hreyﬁll svf.

Þjónustustarfsemi tengd ﬂutningum á landi

Haraldur Axel Gunnarsson

1.108.271

65,00%

6,0%

Kælismiðjan Frost ehf.

Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til heimilisnota

Gunnar Larsen

1.105.728

68,00%

4,0%

Globus hf.

Blönduð heildverslun

Börkur Árnason

1.088.040

58,00%

21,0%

Já hf.

Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

Vilborg Helga Harðardóttir

1.014.185

43,00%

22,0%

Barki ehf

Framleiðsla á öðrum gúmmívörum

Kristinn Valdimarsson

907.890

93,00%

10,0%

Iðnmark ehf

Vinnsla á kartöﬂum

Dagbjartur Björnsson

871.902

91,00%

13,0%

Fóðurverksmiðjan Laxá hf.

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Gunnþór Björn Ingvason

848.726

65,00%

12,0%

Vélar og verkfæri ehf.

Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og hluti til þeirra

Björn Valdimar Sveinsson

805.512

82,00%

3,0%

Dista ehf.

Heildverslun með drykkjarvörur

Sigurður Örn Bernhöft

718.734

42,00%

25,0%

Trésmiðjan Rein ehf.

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Sigmar Stefánsson

650.663

57,00%

6,0%

Trétak ehf.

Uppsetning innréttinga

Jóhann Ólafur Þórðarson

600.107

58,00%

44,0%

Dekkjahöllin ehf

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Kristdór Þór Gunnarsson

574.826

76,00%

11,0%

Tandur hf.

Framleiðsla á sápu, hreinsi- og þvottaefnum, hreingerningar- og fægiefnum

Guðmundur Gylﬁ Guðmundsson

570.979

56,00%

63,0%

Kauphöll Íslands hf.

Stjórnun fjármálamarkaða

Páll Harðarson

561.193

56,00%

19,0%

Ísfugl ehf.

Slátrun og vinnsla á alifuglakjöti

Jón Magnús Jónsson

557.191

47,00%

11,0%

Örninn Hjól ehf.

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

Jón Pétur Jónsson

551.041

85,00%

10,0%

Fossvélar ehf

Malar-, sand- og leirnám

Kári Jónsson

535.797

48,00%

63,0%

Rafeyri ehf.

Raﬂagnir

Kristinn Hreinsson

524.095

65,00%

50,0%

G. Skúlason vélaverkstæði ehf.

Vélvinnsla málma

Guðmundur Jónas Skúlason

491.302

77,00%

9,0%

Hegas ehf.

Heildverslun með járnvöru, búnað til pípu- og hitalagna og hluti til þeirra

Axel Eyjólfsson

477.482

83,00%

5,0%

Hollt og gott ehf.

Önnur ótalin vinnsla ávaxta og grænmetis

Máni Ásgeirsson

447.790

59,00%

3,0%

Ólafur Gíslason og Co hf.

Blönduð heildverslun

Benedikt Einar Gunnarsson

434.625

79,00%

9,0%

Trefjar ehf

Smíði skipa og annarra ﬂjótandi mannvirkja

Þröstur Auðunsson

420.996

67,00%

7,0%

Mörkin Lögmannsstofa hf.

Lögfræðiþjónusta

Helena Erlingsdóttir

406.951

38,00%

96,0%

Ernst & Young ehf.

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Ásbjörn Björnsson

406.908

35,00%

75,0%

Steinbock-þjónustan ehf.

Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

Gísli Viðar Guðlaugsson

406.428

70,00%

36,0%

Danfoss hf.

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Sigurður Geirsson

395.849

33,00%

37,0%

Baader Ísland ehf.

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

Jochum Marth Ulriksson

395.028

51,00%

35,0%

PFAFF hf.

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

Margrét Kaldal Kristmannsdóttir

393.640

81,00%

21,0%

Axis-húsgögn ehf.

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum í eldhús

Eyjólfur Eyjólfsson

367.740

53,00%

7,0%

Vinnuföt, heildverslun ehf.

Heildverslun með fatnað og skófatnað

Árni Arnarson

366.062

57,00%

51,0%

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Theodór Siemsen Sigurbergsson

354.772

35,00%

68,0%

Melabúðin ehf.

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Pétur Alan Guðmundsson

340.797

63,00%

7,0%

Miracle ehf.

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Guðmundur B Jósepsson

333.789

58,00%

70,0%

Garðræktarfélag Reykhverﬁnga hf.

Ræktun á aldingrænmeti og papriku

Páll Ólafsson

316.360

66,00%

11,0%

Rafvirki ehf.

Raﬂagnir

Sigurður Svavarsson

296.790

75,00%

20,0%

Bjarmar ehf.

Smásala á blómum, plöntum, fræjum og áburði í sérverslunum

Ingimar Magnússon

287.839

43,00%

39,0%

Héðinn Schindler lyftur ehf.

Önnur uppsetning í mannvirki

Eyjólfur Ingimarsson

278.273

44,00%

37,0%

GG optic ehf.

Smásala á gleraugum og sjóntækjum í sérverslunum

Gunnar Henrik B Gunnarsson

225.557

59,00%

7,0%

Viking Life-Saving Equipment á Íslandi ehf.

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Einar Gylﬁ Haraldsson

217.463

76,00%

12,0%

Hitastýring hf.

Viðgerðir á rafbúnaði

Helgi Sverrisson

191.051

76,00%

33,0%

Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Brynjólfur Stefán Guðmundsson

175.882

66,00%

55,0%

Sigurður Ólafsson ehf.

Útgerð ﬁskiskipa

Ólafur Björn Þorbjörnsson

174.114

78,00%

9,0%

Bráð ehf.

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

Ólafur Vigfússon

173.636

70,00%

21,0%

Umslag ehf.

Önnur prentun

Sölvi Sveinbjörnsson

136.785

54,00%

10,0%

Netorka hf.

Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

Torﬁ Helgi Leifsson

132.876

79,00%

5,0%

Heildverslunin Echo ehf.

Heildverslun með úr og skartgripi

Guðmundur Kristinn Ingvarsson

101.131

39,00%

59,0%
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Ögmundur Skarphéðinsson
segir að Hornsteinar reki sögu
sína aftur til ársins 1993.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Auðga mannlegt umhverfi
rkitektastofan Hornsteinar starfar í
hörðu samkeppnisumhverfi, að sögn
framkvæmdastjórans Ögmundar
Skarphéðinssonar arkitekts. „Það
má á stundum líkja starfsumhverfi okkar við
lögmál frumskógarins fremur en heilbrigðan
markað,“ segir Ögmundur.
Fyrirtækið hefur haldið vel á spöðunum í
rekstrinum í gegnum árin, enda er það í hópi
framúrskarandi fyrirtækja á lista Creditinfo í
ár. „Já, sígandi lukka er best. Það eru 25 ár síðan stofan hóf störf í því formi sem hún er í í
dag, en ég kom heim árið 1993 eftir sex ára dvöl
í Bretlandi og stofnaði teiknistofu sem síðan
varð að Hornsteinum.“
Ögmundur segir að starfsumhverfi stofunnar sé mótað bæði af opinberum aðilum og
einkaaðilum, og það sé alltaf áskorun að reka
fyrirtæki í hörðu samkeppnisumhverfi. „Öll
stærstu verkefni okkar hjá Hornsteinum eru
komin til í gegnum hönnunarsamkeppnir.
Þetta eru ýmist opnar eða lokaðar samkeppnir,
og við höfum tekið þátt í fjölda þeirra í gegnum
tíðina en einnig hefðbundnum útboðum. Oft
hefur okkur vegnað prýðilega, og við höfum
náð ákveðnum tökum á að halda sjó í svona umhverfi.“

„Aðaláskorunin er að fá þá sem leggja út í þetta
fag, sem er erfitt og strangt, til að skila sér
heim og út á starfsvettvanginn. Mörgum finnst
kannski spennandi að verða arkitekt, en eftir
að hafa gengið í gegnum hreinsunareldinn heltast of margir úr lestinni.“

stöðu að landslagsarkitektar og arkitektar
vinna saman, og við höfum tilhneigingu til að
líta á okkur sem eina heild. Það er ekki nóg að
byggja bara húsið eða önnur mannvirki, heldur
þarf að sjá hvernig það prjónast við umhverfið.“
Verkefni stofunnar hafa alla tíð verið mjög
fjölbreytt og snúa ekki einvörðungu að nýjum
mannvirkjum. Aðspurður segir Ögmundur að
endurgerð 20. aldar bygginga sé sérstakt
áhugamál hjá stofunni. Meðal annars hafi stofan komið að endurgerð gamla Safnahússins á
Hverfisgötu á sínum tíma. „Svo vorum við leiðandi í stærsta húsverndunarverkefni sem ráðist hefur verið í á Íslandi þegar mannvirki
Sogsstöðva voru endurnýjuð kringum síðustu
aldamót.“
En er eitthvert verkefni Hornsteina í uppáhaldi hjá Ögmundi?
„Já og nei. Það er hins vegar alltaf gaman
þegar verkefni skipta virkilega sköpum. Ég hef
oft sagt að ég sé afskaplega sáttur við hvernig
okkur tókst til við hönnun Háskólatorgsins, en
það var samkeppnisverkefni sem við tókum
þátt í í samvinnu við góða kollega okkar. Nú er
komin mjög góð reynsla á það. Margir spáðu
ekki vel fyrir því í upphafi en nú spyrja menn
sig að því hvernig í ósköpunum hafi verið hægt
að reka skólann án þessarar byggingar. Þetta
verkefni færir manni stöðugt ánægju, enda hefur því verið afar vel tekið.“

Meiri tími í hönnunina

Flóknasta verkefni samtímans

Hornsteinar hafa nýtt sér til fullnustu þau
tækifæri sem innreið tölvutækninnar leiddi af
sér, og hafa viðskiptavinir notið góðs af því, að
sögn Ögmundar. „Þegar menn fóru í tölvustudda hönnun fyrir ríflega 20 árum fengum
við miklu meiri tíma til að sinna sjálfri hönnuninni. Áður fór kannski 25% tímans í hönnunina
og 75% í að koma þeirri hönnun frá sér, en
möguleikar sköpuðust á að snúa þessu hlutfalli
við með tilkomu tækninnar.“
Hjá Hornsteinum starfa í dag 16 starfsmenn
með ólíkan menntabakgrunn. Bæði er þar fólk
við störf sem lært hefur hér á landi og erlendis.
„Þetta er góð blanda, og vinnustaðurinn er
skemmtilegri fyrir vikið. Svo höfum við þá sér-

Hornsteinar takast nú á við eitt flóknasta
hönnunarverkefni sem ráðist hefur verið í á Íslandi, að sögn Ögmundar, hönnun nýs Landspítala. „Það er mikil áskorun og tekur mikið af
athygli okkar. Við erum þar hluti af Corpushönnunarteyminu, þar sem bæði innlendir og
erlendir arkitektar og verkfræðingar koma
saman. Þetta er feykilega krefjandi en líka
bæði spennandi og skemmtilegt. Það er mikil
áskorun að gera svona stóra byggingu og reyna
að fella hana inn í nærumhverfi sitt þannig að
hún verði góður granni. En umfram allt þarf
hún að vera góður vinnustaður og skjól fyrir þá
sem þangað leita, eins konar græðandi umhverfi“.

A

Fjárfesting í arkitektúr skynsamleg
Auk þess að ná að reka stofuna réttu megin
við núllið þurfa þeir sem starfa í bransanum, að
sögn Ögmundar, að vera duglegir að leiða fólki
fyrir sjónir að fjárfesting í arkitektúr sé góð og
skynsamleg. „Maður þarf að láta fólk skynja að
þetta snýst ekki bara um útlit og yfirbragð
bygginga heldur um fólk og líðan þess, og
hvernig við auðgum þetta mannlega umhverfi.“
Hvernig hefur gengið að koma fólki í skilning
um þetta?
„Það má segja að hönnunarbransanum hafi
tekist að ná ákveðnum árangri í þessum efnum.
Hönnunargreinum hefur almennt séð vaxið ásmegin, og þær styrkja hver aðra. Hönnun er
orðin miklu sýnilegri og stærri hluti en áður
var, og umræðan er miklu meiri en þegar við
hófum leik á þessum markaði. En þessu verkefni lýkur aldrei, og við verðum að halda vöku
okkar.“

Ögmundur segir að
Háskólatorg hafi sannað gildi sitt og að
margir velti vöngum
yfir því hvernig Háskólinn gat starfað áður en
það kom til skjalanna.
Morgunblaðið/Ómar

194. sæti

HORNSTEINAR
ARKITEKTAR
Meðalstórt 36. sæti

Ögmundur
Skarphéðinsson
En hvað með það sem snýr að helstu straumum og stefnum í faginu?
„Sem betur fer koma sífellt nýjar kynslóðir í
fagið, og við höfum verið einstaklega heppin
með teymi okkar hér hjá Hornsteinum í gegnum árin. Þótt starfsmannavelta sé lítil hafa nýjar kynslóðir sýnt því áhuga og raunar sótt fast
að slást í hópinn. Það skiptir gríðarlegu máli.“
Spurður hvort aðsókn í nám í arkitektúr sé
góð segir Ögmundur að það gangi í bylgjum.
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Þróun ársreikningsstærða
hjá Framúrskarandi fyrirtækjum 2019
Milljónir kr.
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Mikill lærdómur hefur fylgt því
að koma Smáralindinni úr erfiðri stöðu, að sögn Helga S.
Gunnarssonar sem segir lykilinn að finna rétta leigutakann.

Ljósmynd/Sigtryggur Ari Jóhannsson

Mikilvægt að vera ekki of gráðugur
ið erum bara mjög sátt við stöðuna
hjá okkur og umhverfið sem við erum í. Við erum ungt félag, bara tíu
ára gömul á þessu ári, en samt
stórt félag á íslenskan mælikvarða. Okkur
hefur tekist að byggja upp sterka einingu
sem er að ná árangri fyrir hluthafa okkar,
viðskiptavini og samfélagið,“ segir Helgi S.
Gunnarsson, forstjóri fasteignafélagsins Regins. Það er óhætt að segja að félagið hafi
vaxið ört. Fram kom í hálfsársuppgjöri Regins að virði fasteignasafns þess næmi 133,8
milljörðum króna. Þá eru í eignasafni Regins
rúmir 377 þúsund fermetrar í 119 fasteignum
á Íslandi. „Þegar haft er í huga hvað þetta
hefur gerst á skömmum tíma held ég að við
megum vera virkilega sátt,“ segir Helgi.
Hafnartorg er líklega umtalaðasta verkefni
Regins að undanförnu enda á áberandi stað í
miðbænum og skiptar skoðanir um útlit og
eðli, en það er alls ekki stærsta eða flóknasta
verkefni félagsins, að sögn forstjórans. Hann
segir verkefnin sem hafa verið krefjandi og
umfangsmikil hafa fyrst og fremst verið þau
sem komu til félagsins við stofnun þess á árunum eftir hrun. „Það eru stóru verkefnin
okkar – sem hefur tekist gríðarlega vel að
snúa við úr erfiðri stöðu – að taka við þeim
verkefnum sem Landsbankinn fékk í fangið.
Í þessu samhengi má kannski nefna Egilshöll. Það er verkefni sem við fengum í fangið
við mjög erfiðar aðstæður. Þar var allt í uppnámi, rekstur, starfsemi og hálfbyggð hús.
Það hefur tekist að snúa því algjörlega við og
byggja upp verkefni sem er einstakt á
íslenskum markaði. Við erum mjög sátt við
þá niðurstöðu.“

V

Tækifæri í íbúakjörnum
Um 1,4 milljónir gesta koma í Egilshöll á
hverju ári, svarar Helgi er hann er spurður
hvort það hafi verið áskorun að byggja
grundvöll að svo umfangsmiklum rekstri í úthverfi. „Þetta er samfélag sem er mjög
skemmtilegt. Þarna er fjölbreytt íþróttastarfsemi. Fótbolti, handbolti, körfubolti,

14. sæti

REGINN
Stórt 14. sæti

Helgi S. Gunnarsson
fimleikar, skautar, skotíþróttir og svo eru
einkaaðilar með sterkan rekstur eins og
World Class, Keiluhöllin, bíó og veitingarekstur. Svo er komin þarna endurhæfingarstöðin Hæfi. Þannig að þetta er fjölbreytt samfélag þar sem íþróttir, afþreying
og skemmtun eru allsráðandi, þetta er alls
ekki afskekkt heldur hringiðan í Grafarvogi.“
Þá kveðst hann sjá mikil tækifæri fram
undan fyrir sterka viðskipta-, atvinnu- og
íbúakjarna í ljósi þeirra breytinga sem eru
að verða í samfélagi okkar. Þar er lykillinn
meðal annars að breyta samgöngumáta og
þétting byggðar. „Þetta snýst um að það eru
ný viðhorf í samfélagi okkar sem snúast um
að huga betur að því umhverfi sem við búum
í. Minnka sóun, fækka ferðum, minnka
eldsneytisnotkun, að fólk búi þar sem það
vinnur, verslar og stundar afþreyingu.“ Telur
forstjórinn þessar breytingar vinna með
frekari uppbyggingu á svæðum sem áður
voru hugsanlega talin jaðarsvæði í úthverfum
höfuðborgarsvæðisins.

Smáralind áskorun
Helgi bendir á að Smáralind, sem er
stærsta einstaka eign félagsins, hafi verið í
erfiðri stöðu eins og Egilshöll. „Eins og með
Egilshöll keyptum við Smáralind í byrjun árs
2010 og tókum við henni í mjög erfiðu
ástandi, tekjur voru hnignandi og nánast allir
samningar að renna út eftir nokkur ár.
Stærsti leigutakinn var Hagar, sem leigðu
yfir 50% af því húsnæði en vildu minnka mikið við sig. Við byrjuðum strax að huga að
stöðunni til framtíðar og hvernig við gætum

snúið henni við. Á árinu 2014 var ákveðið að
ráðast í endurreisnarferil sem taka myndi
4-5 ár. Núna sjáum við mjög skýrt að þessi
fimm ára vegferð okkar, sem m.a. hefur þýtt
að við fjárfestum fyrir sex milljarða, hefur
tekist vel. Það kemur fram í aðsóknartölum
og veltu leigutaka.“ Hann segir aðalmarkmið
Regins hafa verið að ná inn nýjum sterkum
leigutökum og vinna náið með þeim sterku
aðilum sem fyrir voru, meðal annars með
sterkri áherslu á fatamarkaðinn og vörumerki sem vinsæl eru hjá íslenskum neytendum. „Það verkefni hefur tekist frábærlega. Í húsinu er nú samsetning alþjóðlegra
vörumerkja sem neytendur sækja í, eins og
Zara, H&M og Lindex og önnur sterk merki.
Þau eru meirihlutinn af leigutökum okkar í
Smáralind. Við erum algerlega ófeimin að
segja að við höfum spilað stórt hlutverk í því
að ná fataverslun heim.“
Það eru þó aðrar leiðir sem eru farnar á
Hafnartorgi að sögn forstjórans, enda aðrar
áherslur og að hluta annars konar markaður.
„Þetta er miðbæjarverslun og við erum að
endurvekja verslun í miðbænum.“ Aðspurður
segir hann sterk vörumerki komin og á leið í
verslunarrými Hafnartorgs. „Já, þau koma
hægt og bítandi, við erum á fínu róli þar. Við
erum með sterk alþjóðleg merki og sterka
innlenda verslunaraðila. Ný verslunarrými
eru stöðugt að opnast,“ segir hann og bendir
á að Rolex hafi nýlega opnað verslun á staðnum auk Optical Studio. „Þetta er á fínni siglingu og erum ágætlega sátt við verkefnið.“
Helgi viðurkennir þó að hann hefði viljað sjá
hlutina gerast hraðar, en að það sé nokkuð
sem þurfi að sætta sig við þegar um sé að
ræða alþjóðlegar keðjur og uppbyggingu
stórrar nýrrar verslunareiningar í miðbæ.
Það tekur allt mikinn tíma við aðstæður sem
þessar, mikilvægt er að hafa þolinmæði og
skýra framtíðarsýn.
Spurður hvort verslun Gucci sé væntanleg
á Hafnartorg hlær hann og segir spurninguna orðið nokkuð þreytta. „En auðvitað
koma þessi merki einhvern tímann til Íslands

og vilja vera í miðbænum, það er alveg á
hreinu.“

Opinberar stofnanir kjölfestan
„Við lærðum af Smáralind að maður þarf
að vera reiðubúinn að bíða með leigurými til
þess að fá réttu samsetninguna, þar vorum
við með leigurými sem við biðum með í eitt
og hálft ár fyrir ákveðna leigutaka. Það þýðir
ekki að fylla rýmin af bara einhverju,“ útskýrir Helgi. Þá sé mikilvægt að sýna þolinmæði og vera ekki of gráðugur í að hækka
leiguverðið. „Þetta snýst ekki um að hækka
leiguverðið. Þetta snýst um réttu samsetninguna og réttu upplifunina fyrir viðskiptavininn þannig að hann komi aftur og aftur.
Þannig byggist þetta upp hægt og rólega.“
Helgi telur að Laugavegurinn sé í tímabundnum erfiðleikum af tveimur tengdum
orsökum. „Gríðarlega mikil uppsveifla í
ferðageiranum spennti upp fasteigna- og
leiguverð á miklum hraða og út fyrir öll
mörk, svo að þegar samdráttur kemur er
ekki við neitt ráðið. Leiguverð var bara komið á einhver mörk sem þessir leigutakar
þoldu ekki og þess vegna tæmast þessi
rými.“ Hann ítrekar að mikilvægt sé að nýta
tímann til að finna rétta leigutakann frekar
en að hámarka afkomu með hárri leigu.
„Þannig er markaðurinn og það þýðir ekkert
að bjóða viðskiptavininum eitthvað sem hann
vill ekki.“
Þó að Smáralind og Hafnartorg fái mikla
umfjöllun eru tæplega 40% af eignasafni
Regins í útleigu til opinberra aðila, ríkis og
sveitarfélaga. „Þar er stöðugleikinn sem við
sækjumst eftir. Við erum að leigja gríðarlega
mikið til Ríkissjóðs og Reykjavíkurborgar, “
segir forstjórinn og bendir á að um fjölbreytt
húsnæði sé að ræða. „Þetta eru kjarnaviðskipti okkar. Þetta eru sterkir leigutakar
og samningar til allt að 25 ára. Við teljum
þetta gera okkur frábrugðin öðrum leigufélögum, m.a. gefur þetta allt annan og hagstæðari áhættu prófíl.“
gso@mbl.is
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Hlutfall kvenna í stjórnum
Framúrskarandi fyrirtækja
21%

32%
Stór
fyrirtæki

Karlar

20%

Meðalstór
fyrirtæki

Lítil
fyrirtæki

79%

68%

80%

2,4 stjórnarmenn að
meðaltali, 1,9 karlar
og 0,5 konur

3,4 stjórnarmenn að
meðaltali, 2,3 karlar
og 1,1 kona

Konur

2,0 stjórnarmenn að
meðaltali, 1,6 karlar
og 0,4 konur

Topp 10 Framúrskarandi fyrirtæki með
konu sem framkvæmdastjóra eftir ársniðurstöðu
Allar fjárhæðir eru
í þúsundum króna

Nr.

Nafn

Framkvæmdastjóri

Ársniðurstaða

1 Eyrir Invest hf.

Margrét Jónsdóttir

4.323.180 95050=

2 Norvik hf.

Brynja Halldórsdóttir

4.137.857 90991=

3 Félagsbústaðir hf.

Sigrún Árnadóttir

2.384.272 524476=

4 Lykill Fjármögnun hf.

Lilja Dóra Halldórsdóttir

1.211.778 266734=

5 Nova hf.

Margrét Björk Tryggvadóttir

1.181.499 260740=

6 Byko ehf.

Brynja Halldórsdóttir

885.243 195805=

7 Krónan ehf.

Gréta María Grétarsdóttir

682.433 150850=

8 Veritas Capital ehf.

Hrund Rudolfsdóttir

547.928 120880=

9 BL ehf.

Erna Gísladóttir

487.091 107893=

María Björk Einarsdóttir

396.933 87913=

10 Almenna leigufélagið ehf.
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Endurvinnslan sendir 7.850 tonn af áli á ári og
1.700 tonn af plasti úr landi á hverju ári. Helgi
Lárusson framkvæmdastjóri segir mikla
áherslu lagða á að kolefnisjafna reksturinn.

Morgunblaðið/Eggert

Vilja bæði fallegar og ljótar umbúðir
að er alltaf verið að reyna að sjálfvirknivæða sem mest hjá okkur.
Þess vegna erum við til dæmis að
opna sjálfvirka stöð í nóvember í
Breiðholti og opnum slíka stöð í febrúar á Selfossi á næsta ári. Það sem hefur verið flókið í
þessu hjá okkur er að Ísland er eitt fárra skilakerfa sem tekur við beygluðum umbúðum.
Okkar afstaða hefur alltaf verið sú að allar umbúðir eru mikilvægar hvort sem þær eru ljótar
eða fallegar. Við viljum allar umbúðir til okkar,
en það er ekki til nein talningavél í heiminum
sem tekur við beygluðum umbúðum,“ segir
Helgi Lárusson, framkvæmdastjóri Endurvinnslunnar. Hann bendir á að sífellt sé
stefnt að aukinni sjálfvirknivæðingu, en að
slíkt sé tæknilega flókið og ekki síst kostnaðarsamt.
Í kringum árið 2008 var farið að vélvæða
reksturinn og teknar í notkun mjög hraðvirkar
talningavélar, að sögn Helga. „Þær eru komnar núna á höfuðborgarsvæðið allt saman og
Akureyri, Keflavík og á næsta ári á Selfoss.“
Framkvæmdastjórinn segir að erfitt yrði að
ná markmiðum um að taka við öllum drykkjarumbúðum ef ætti að innleiða svipað sjálfvirkt
móttökukerfi og er í verslunum annars staðar
á Norðurlöndunum, enda geta slík kerfi ekki
tekið við beygluðum umbúðum eða sem eru
ekki með strikamerki. „Þá lenda þær fyrir utan kerfið. Við höfum tekið við öllum umbúðum
og munum gera það áfram, en það þarf sérstakan farveg fyrir beyglaðar umbúðir.“

síðustu leifarnar af því kerfi sem var frá 1995
er að hverfa. Á Landsbyggðinni voru verslanir
ekki með frá upphafi og samið við umboðsaðila
eins og björgunarsveitir, einstaklinga, íþróttafélög og skóla. Hefur það haldist áfram.“
Reksturinn er ekki hagnaðardrifinn, að sögn
framkvæmdastjórans. „Við höfum haft þetta
þannig að reksturinn skili lágmarkshagnaði,
en samt þannig að það sé nægt fé til þess að
hægt sé að byggja upp starfsemina enda er
vélvæðing dýr.“ Hann segir fyrirtækið sjálft
ekki vera með umfangsmikinn rekstur á sínum
vegum þar sem allur akstur er boðinn út og
móttaka efnis er í samstarfi við ýmsa aðila.
Hins vegar eru þrjár starfsstöðvar á höfuðborgarsvæðinu þar sem öllu efni er pakkað til
þess að lágmarka flutninga. „Þetta er sett í
pressur, þaðan í gám og beint í útflutning. Það
er ekki verið að flytja milli staða.“

Þ

7 milljónir trjáa
Endurvinnslan hefur það að markmiði að
allar drykkjarumbúðir verði endurunnar og að
endurunnar drykkjarumbúðir verði notaðar til
þess að búa til nýjar drykkjarumbúðir. Þannig
verði hringrásarhugsunin meginmarkmið
fyrirtækisins. Kolefnisávinningur þess að
endurvinna drykkjarumbúðir er mjög mikill
og einungis þarf að endurvinna um það bil 25
drykkjarumbúðir til að samsvara kolefnisbindingu á einu tré, að sögn Helga. Árlega sér
Endurvinnslan um að koma drykkjarumbúðum í endurnýtingu sem samsvarar kolefnisbindingu 7 milljónum trjáa. „Hver flaska
skiptir því miklu máli.“
Á hverju ári selur Endurvinnslan úr landi
um 7.850 tonn af áli á ári og 1.700 tonn af
plasti. Glerið notar Sorpa bs. til landfyllingar

Mikill fjöldi
umbúða skilar sér til Endurvinnslunnar
á hverju ári
enda skapar
skilagjaldið
hvata.
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158. sæti

ENDURVINNSLAN
Stórt 137. sæti

Helgi Lárusson
og við undirbyggingu vega. „Allt ál og plast
sem við tökum við er endurunnið. Áldós sem
fer frá okkur er orðin að nýrri áldós eftir sextíu daga og plastið sem við sendum út er í síauknum mælum notað í nýja plastflösku,“ útskýrir Helgi og bendir á að jafnvel plastpokar
sem berast séu endurunnir. „Það eina sem
kemur til okkar og við getum ekki endurunnið
eru maíspokar.“ Hann bendir á að stórir framleiðsluaðilar eins og Coca-Cola og Pepsi séu að
vinna sínar umbúðir alltaf meira úr endurunnu
plasti. Að öðru leyti þá er plast endurunnið í
fatnað og í plastbakka undir grænmeti og
fleira.
Endurvinnslan hefur lagt kapp á að kolefnisjafna, ekki einungis með endurvinnslu
drykkjarumbúða heldur við eigin rekstur. Verið er að skipta út bílum í rafmagnsbíla, fylgjast
með orkunotkun og nýtingu á flutningsrými.

Þá hafa starfsmenn Endurvinnslunnar gróðursett átta þúsund tré í Þorlákshafnarskógi í
ár og hafa skuldbundið sig til að gróðursetja
þar þrjátíu þúsund tré. Áður var búið að gróðursetja um átta þúsund tré í Hekluskógi. Kolefnisjöfnunin af þessu er langt umfram kolefnisspor af daglegum rekstri fyrirtækisins.

Reksturinn enn á grundvelli
umhverfisverndar
Endurvinnslan hf. var stofnuð árið 1989.
Ástæða stofnunar félagsins var náttúru- og
umhverfisvernd þó vonir stæðu til að hægt
yrði að endurvinna umbúðirnar sem smám
saman varð að veruleika. Helgi segir margt í
rekstri félagsins hafi breyst frá stofnun en að
megináherslan sé enn umhverfismál „og að
sjálfsögðu líka að þjónusta viðskiptavininn“,
bætir hann við.
Upphaflega var miðað við samstarf við
verslanir til þess að anna móttöku umbúðanna
og var komið upp aðstöðu með svipuðum hætti
og annars staðar á Norðurlöndunum, meðal
annars hjá Krónunni, Hagkaupum, Nóatúni og
Miklagarði. „Árið 1995 hentu búðirnar þessu
út, vildu ekki vera með í þessu og töldu vera
mikinn sóðaskap í kringum þetta. Þá var samið
við Sorpu á höfuðborgarsvæðinu og móttaka
sett í skúra á öllum móttökustöðum fyrirtækisins. Síðasti kofinn er í Jafnaseli og honum verður skipt út í nóvemberlok. Þannig að

Ferðamenn eru áskorun
Rekstur fyrirtækisins er háður því að fólk
skili umbúðum til endurvinnslu. Spurður hvort
Íslendingar séu almennt duglegir að skila
drykkjarumbúðum, segir Helgi svo vera. „Íslendingar eru góðir í að skila, en mega auðvitað verða betri. Það sem hefur gerst – og gerist
þegar er uppsveifla í efnahagslífi – að þá verður hvatinn minni til þess að skila. Þetta skilakerfi okkar er hvatakerfi. Eftir ferðamannasprengjuna sem varð upp úr 2014 höfum við
átt í vandræðum með að ná til ferðamanna og
útskýra fyrir þeim hvernig þetta kerfi virkar,“
útskýrir hann og bendir á að sett hefur verið í
gang sérstakt verkefni til þess að ná til ferðamanna.
„Til að ná til ferðamanna og drykkjarumbúða þeirra var farið af stað með skátum og
björgunarsveitum í að setja upp staðlaða vel
merkta gáma sem taka við drykkjarumbúðum.
Er búið að setja upp 15 slíka gáma og fer
ávinningur allur til uppbyggingar starfs
þeirra.“ Hann segir ferðamenn hafa tekið
þessu mjög vel, en helsta vandmálið er að erfiðlega hefur gengið að fá rekstraraðila á fjölförnum ferðamannastöðum eins og Gullfoss og
Geysi til að samþykkja að slíkir gámar verði
settir þar upp. „Vonandi breytist það, enda
teljum við mikilvægt að miða við staðlaða
lausn við þessa söfnun alls staðar á landinu,“
segir Helgi.
gso@mbl.is
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Lykiltölur nokkurra sjávarútvegsfyrirtækja
Allar fjárhæðir eru í milljónum króna
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Lengdi bara í sólarhringnum
að var árið 1990 sem Pétri Geirssyni, veitingamanni og mjólkurfræðingi, bauðst að kaupa Hótel
Borgarnes. Reksturinn á fyrirtækinu var ekki björgulegur en Pétur hafði
marga fjöruna sopið á aldarfjórðungs löngum
ferli í rekstri, bæði í Botnsskála og Hreðavatnsskála og því lét hann slag standa. Hann
stendur enn í brúnni þótt farið sé að halla í nírætt. Synir hans tveir, Steinn og Jón, standa
vaktina með honum og hann hefur ekki lagt árar í bát. Hann er enn með stórar hugmyndir á
prjónunum sem hann langar til að koma á
koppinn.
„Kaupin á Hótel Borgarnesi eru kannski
stærsta vitleysa sem ég hef gert því það tók
áratug að rétta reksturinn af og raunar fór
hann ekki að skila neinu af sér fyrr en eftir
bankahrun og þegar krónan féll. En ég hef
ekki séð eftir þessu og mér hefur aldrei
leiðst,“ segir Pétur kíminn þar sem við setjumst niður á hótelinu þegar haustið hefur
gert sig heimakomið í gamla bænum í Borgarnesi.
„Hótelið gekk mjög illa og bærinn vildi selja.
Ég fékk þetta á góðu verði og fyrstu árin átti
Kaupfélagið 25% hlut. Það vildi ekki selja og
raunar vildi það kaupa allt hótelið en sem betur fer varð ekki af því. Kaupfélagið hefur dregið saman seglin. En ég er hér enn.“

Þ

Tilviljanir réðu för
Það er hins vegar nokkur saga að baki þeirri
tilviljun, sem Pétur kallar svo, að hann hafi
gerst hóteleigandi í Borgarnesi. Hann hefur
reyndar lengst sinnar ævi haft tengsl við staðinn enda var hann fimm ára gamall þegar foreldrar hans fluttu þangað í upphafi seinna
stríðs, 1939.
„Ég er fæddur vestur í Hraunhreppi. Fjölskyldan flutti í Borgarnes og ég fór svo til
Danmerkur 1952 til að læra mjólkurfræði. Ég
kom svo heim og réði mig til mjólkurbúsins.
Þar vann ég til ársins 1965 þegar ég keypti
Botnsskála í Hvalfirði.“
Þegar Pétur er spurður hvað hafi orðið til
þess að hann venti kvæði sínu svo gjörsamlega
í kross verður karlinn nokkuð fjarrænn á svipinn.
„Það er ekki gott að segja hvernig maður
dettur inn í svona. Mjólkurfræðingar voru
hins vegar illa launaðir á þessum tíma og auk
þess voru þeir illa þokkaðir. Þeir voru á litlu
hærri launum en verkamenn og voru því oft í
verkföllum í tilraunum til að bæta kjör sín.
Við vorum kallaðir óvinir bænda. Ég var orðinn þreyttur á þessu og þegar ég var eitt sinn
á ferð milli Borgarness og Reykjavíkur sá ég
Botnsskála auglýstan til sölu og sló til.“
Þeir urðu svo fleiri skálarnir því upp úr 1980
keypti Pétur einnig Hreðavatnsskála í Norðurárdal og einhenti sér í reksturinn þar upp
frá. Leigði hann Botnsskála út en á hann raunar enn þótt hann megi muna fífill sinn fegurri.
Starfsemin í Hvalfjarðarbotni lagðist af þegar
göngin undir fjörðinn voru tekin í notkun árið
1998.

Þurfti að stækka hótelið
En aftur að hótelinu sem síðustu ár hefur
vermt sæti á listanum yfir Framúrskarandi
fyrirtæki. Reksturinn á því reyndist allt öðruvísi en veitingaþjónustan sem Pétur þekkti
orðið út og inn.
„Ég taldi mig auðvitað skilja þetta allt en
það kom í ljós að svo var ekki. Ég las mér talsvert til og áttaði mig á að hótelið var alltof lítið eða aðeins um 36 herbergi. Til þess að hótel
sér rekstrarhæf eining þurfa herbergin helst
að vera 80 til 100. Ég ákvað því að stækka
hótelið árið 1995 og ágætur bankamaður taldi
mig hafa dottið á höfuðið. Kannski gerði ég
það,“ segir Pétur og eins og endranær er
stutt í brosið.
„Ég ætlaði raunar bara að fjölga herbergjunum um 16 í þessum áfanga. En þau urðu 32.
Það var góður bankastjóri hér í bænum á þessum tíma sem tryggði það. Það vildi þannig til
að nýbyggingin var reist úr einingum frá Loftorku og það fyrirtæki var líka í kröggum. Það
hentaði því bankanum vel að lána mér fyrir

Pétur Geirsson keypti
Hótel Borgarnes árið 1990.
Morgunblaðið/Stefán Einar Stefánsson

851. sæti

HÓTEL
BORGARNES
Meðalstórt 380. sæti

Pétur Geirsson
stærri byggingu og auka með því umsvifin hjá
iðnfyrirtækinu í bænum.“

Keypti kaupfélagshúsið
Pétur hefur hins vegar ekki látið þar við
sitja og það hlaut að koma að því að hann
myndi ná upp í lágmarksfjölda herbergja miðað við það sem hann hafði áður lesið um. Árið
2015 réðist hann í kaup á gamla kaupfélagshúsinu sem stendur gegnt hótelinu við Egilsgötu. Það hafði fyrir löngu hætt að þjóna sem
höfuðstöðvar kaupfélagsins en þess í stað verið
breytt í fjölbýlishús.
„Það var allt gert af vanefnum og við höfum
þurft að endurbyggja þetta allt. Sumar íbúðirnar höfum við tekið í gegn en öðrum höfum
við breytt í hótelherbergi. Nú erum við með
um 100 herbergi og íbúðir til útleigu og getum
hýst á bilinu 170 til 180 gesti á hverjum tíma.“
Gangurinn í starfseminni hefur verið góður
síðustu ár en Pétur segir að rekstrarumhverfið
hafi reynst mjög krefjandi síðustu tvö til þrjú
árin.
„Við erum ekki ódýr lengur eins og við vorum fyrst eftir bankahrunið. Launin eru sömuleiðis orðin mjög há og mér er sagt að í þessum
geira séu þau hvergi hærri í heiminum. Launakostnaður hótela má helst ekki vera yfir 30%
en er núna víðast hvar á landsbyggðinni í
kringum 50%.“
Og hann segir að þetta umhverfi kalli á útsjónarsemi og að sífellt þurfi að rýna í kostnaðinn.
„Það þarf að skipuleggja sig mjög vel og
halda kostnaði niðri án þess að það komi niður
á þjónustunni. Þar þarf sífellt að sækja fram til
þess að orðsporið haldist gott. Það er stórhættulegt að spara á því sviði en einnig í söl-

unni því það er fljótt að koma niður á mönnum.
En þetta hefur tekist enda hef ég verið heppinn með starfsfólk. Það skiptir öllu máli enda
snýst þessi þjónusta ekki um eitthvert viðmót í
tölvum, heldur persónulegt viðmót sem tryggir góða upplifun gesta, m.a. í tengslum við upplýsingagjöf um hvað er á döfinni eða það sem
fólk vill skoða í nágrenninu.“

Stóru hóparnir hafa nær horfið
Á hótelinu eru í dag um 25 stöðugildi en Pétur segir að þeim fækki nokkuð yfir vetrartímann. Hann segir að rekstrarumhverfið á landsbyggðinni hafi tekið miklum breytingum í
hittiðfyrra.
„Þá hættu þessir stóru hópar, sem töldu
kannski 30 til 35 manns að koma. Þeir gufuðu
bara upp. Það voru mjög mikilvægir hópar fyrir okkur sem rekum hóteli úti á landi. Þess í
stað erum við meira með lausatraffík, fólk á
bílaleigubílum og slíkt.“
Hann segir raunar að höggið sem hafi komið
á ferðaþjónustuna hafi ekki komið réttilega
fram í opinberum tölum um gistinætur.
„Það var svo mikil svört atvinnustarfsemi í
kringum þennan geira, ekki síst Airbnb og
hvað það heitir nú allt saman. Sú starfsemi
dróst held ég mjög harkalega saman og það
kemur ekki fram í opinberum mælingum. Við
fundum meira fyrir þessu með lækkandi verði
á gistinóttunum.“
Pétur segir að atvinnurekendur þurfi ekki
aðeins að takast á við mikinn launakostnað.
Opinber gjöld séu einnig há og hafi hækkað,
m.a. mótframlag atvinnurekenda í lífeyrissjóði. Hann er ekki sérstakur áhugamaður
um þær stofnanir.
„Ég hef lengi haft fyrirvara á þeim og finnst
þeir skila litlu til þeirra sem til þeirra greiða.
Ég held að ég sé miklu betur í stakk búinn til
að halda utan um mína peninga en að senda þá
til einhvers annars sem týnir þeim.“

Keypti hótelið í Hólminum
Lífeyrissjóðirnir hafa reyndar ekki þurft að
hafa miklar áhyggjur af Pétri persónulega,
enda er hann enn að störfum, átján árum eftir
að hann gat farið á lífeyri. Hann segir raunar
að samfélagið þrýsti á fólk að hætta að vinna.
„Ég keypti Hótel Stykkishólm árið 2004 og

tók það í gegn, byggði við það. En ég seldi það
svo 2007 þegar ég var 72 ára og það var fyrst
og fremst vegna þess að það var sífellt verið að
segja mér að ég væri orðinn gamall og ætti að
hætta að standa í þessu. Ég sé eftir því að hafa
hlustað á það því ég seldi hótelið rétt fyrir uppsveifluna miklu. En það kemst enginn í gegnum lífið án þess að gera einhver mistök.“
Þegar Pétur er spurður nánar út í verkefnið
í Stykkishólmi viðurkennir hann að hann hafi
grætt nokkuð á því og hann undirstrikar um
leið að hann þurfi ekki að gráta þær ákvarðanir sem hann tók í Hólminum.

Enn með stórtækar hugmyndir
Pétur segir syni sína bera hitann og þungann af rekstrinum í dag og að hann sé smátt og
smátt að læra að sleppa hendinni. En það er
ekki þar með sagt að hann sé ekki með mörg
járn í eldinum. Hann keypti fyrir nokkrum árum gamla mjólkursamlagshúsið í gamla bænum í Borgarnesi sem teiknað var af Guðjóni
Samúelssyni og er með stórtækar hugmyndir
um framtíðarhlutverk þess.
„Mig langar til þess að byggja þar upp einskonar veðurfarssafn sem yrði helgað pólunum
í norðri og suðri. Mig langar til að nefna það
Pourquoi-Pas? eða Hvers vegna ekki?“
Heiti safnsins myndi þar með vísa til
franska rannsóknarskipsins sem fórst úti fyrir
Mýrum í ofsaveðri árið 1936. Það steytti á
skerinu Hnokka og fórust með því 40 leiðangursmenn en aðeins einn lifði af.
„Það fer vel á því að nefna veðurfarssafn í
höfuðið á þessu skipi. Öll veður á Mýrum voru í
mínu ungdæmi miðuð við veðrið þegar skipið
fórst. „Var það verra eða skárra en PourquoiPas?-veðrið?“ spurði fólk.“
Pétur segist ekki viss um hvenær hann komi
safninu á laggirnar en hann hefur m.a. kallað
veður- og fjölfræðingana Trausta Jónsson og
Þór Jakobsson til ráðuneytis við sig um uppbygginguna. „Ég þarf eiginlega að ráða einhvern í þetta með mér. Ég er orðinn of gamall
til þess að standa í þessu einn,“ segir Pétur.
Hann er þó ekki af baki dottinn, og klæjar að
komast í enn eitt krefjandi verkefnið, rétt eins
og árið 1965, þegar hann festi kaup á Botnsskála fyrir hálfgerða tilviljun.
ses@mbl.is

VIÐSKIPTAMOGGINN FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI

MIÐVIKUDAGUR 23. OKTÓBER 2019 MORGUNBLAÐIÐ 89

280

Kynjahlutföll
framkvæmdastjóra
Framúrskarandi fyrirtækja

Karlar
Konur

186

180

47

88%

45

32

29
15

10
undir 40

12%
Karl 725

40-49 ára

50-59 ára

2

60-69 ára

70 ára og eldri

Framkvæmdastjórar
Framúrskarandi fyrirækja
eftir aldurshópum

Kona 101

Hér búa ﬂestir framkvæmdastjórar
Framúrskarandi fyrirtækja
Jörundarholt: 4

Fjöldi framkvæmdastjóra

Akranesi

Háarif: 4

Þrastarhöfði: 6

Hellissandi

Mosfellsbæ
HÁ

AR

IF

Granaskjól: 4
Sólvallagata: 4
Vatnsstígur: 5

R
JÖ

Reykjavík
G

RA

S
NA

KJ

ÓL

SÓ

UN

D

H
AR

T
OL

ÞR
LVA
L

LA

GA
TA
T
VA

S
NS

TÍG

AS

TA

Ö
RH

FÐ

I

UR

Hegranes: 5
Mávanes: 5
SU

Garðabæ
MÁ

VA
N

NN

FA
N
UB

RA

ES
HE

GR

UT

AU
AN

ES

ST

UR

KÓ

R

NA

FO

LD

Fannafold: 4
Reykjavík

HO

ÞR

A

Á
AR
ST

S

LTS

BÚ

Sunnubraut: 4
Austurkór: 4

Ð

Kópavogi

Þrastarás: 4
Hafnarﬁrði

Holtsbúð: 4
Garðabæ

90 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 23. OKTÓBER 2019

VIÐSKIPTAMOGGINN FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI

Kjartan Páll segir að fyrirtækið hafi þurft að leita
leiða til þess að glæða
söluna eftir hrun sem fólst
meðal annars í því að
selja gjafavöru.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

Ástríða fyrir íslenskri hönnun
jölskyldufyrirtækið Epal, sem Eyjólfur Pálsson stofnaði fyrir 44 árum,
hefur verið á lista Creditinfo yfir
framúrskarandi fyrirtæki frá árinu
2017. Epal er þekktast hér á landi fyrir sölu á
vönduðum hönnunarhúsgögnum sem mestmegnis koma frá Skandinavíu, einna helst
Danmörku, en þar nam Eyjólfur innanhúsarkitektúr eftir að hafa lært húsgagnasmíði
hér á landi. Sonur Eyjólfs, Kjartan Páll, er
tekinn við stjórnartaumum fyrirtækisins í dag
og hefur hann verið framkvæmdastjóri frá
árinu 2008. Epal hefur verið rekið af sömu fjölskyldu á sömu kennitölu í 44 ár. Fyrirtækið
hefur sýn stofnandans að leiðarljósi í rekstrinum enn þann dag í dag um að koma íslenskri
hönnun á framfæri en hefur þurft að takast á
við breyttar aðstæður á undanförnum árum. Í
dag er Epal, að sögn Kjartans, verslun sem
býður upp á fjölbreytta flóru húsgagna á
breiðu verðbili auk alls þess sem viðkemur
rýmum í húsnæði fólks.

F

Fjármagn runnið inn á við
Kjartan segir vottun Creditinfo vera gæðastimpil og viðurkenningu á að þau hjá Epal séu
að gera eitthvað rétt. „Það er ekkert nema jákvætt við þetta. Þetta er jákvæður stimpill en
við teljum okkur þó hafa verið fyrirmyndarfyrirtæki alla tíð,“ segir Kjartan og brosir.
Að sögn Kjartans hefur Epal gengið í gegnum ýmsar áskoranir á þeim 44 árum sem liðin
eru frá stofnun fyrirtækisins. „Við höfum
þroskast mikið og lært. Okkar fjármagn hefur
runnið inn á við og við höfum ekki verið að
belgja okkur út eða keypt aðra aðila eða fyrirtæki. Við höfum frekar styrkt okkar stoðir. Við
eigum okkar húsnæði sjálf og þetta er allt undir okkur komið. Síðasta ár gekk mjög vel og við
teljum okkur vera á réttri leið. Auðvitað þarf
alltaf að vinna í hlutunum og það eru ýmsar utanaðkomandi aðstæður sem maður hefur ekki
stjórn á; hækkandi kostnaður og ýmislegt í
umhverfinu sem vinna verður með,“ segir
Kjartan en fyrirtækið rekur fjórar verslanir.
Flaggskipsverslunin er í Skeifunni í flennistóru rými sem telur um 2.000 fermetra.

Gætu þolað sér verslun
Vörur frá danska húsgagna- og hönnunarfyrirtækinu Hay hafa notið vinsælda í Skandinavíu á undanförnum árum og rekur fyrirtækið nokkrar verslanir í Kaupmannahafnarborg.
Aðspurður hvort það komi til greina að taka eitthvað af þeim vörumerkjum út fyrir sviga
hér á landi í stað þess að selja þær í verslunum Epal segir Kjartan að það hafi komið til
tals.
„Við höfum hugsað og rætt þessa hluti. Það eru ákveðin vörumerki sem gætu þolað
það. Ég ætla ekki að útiloka neitt og Hay er eitt af merkjunum sem gætu réttlætt það. En
svo er það spurning með umfang og annað og hvað markaðurinn þolir,“ segir Kjartan.

„Við höfum verið að byggja okkur upp og
stækkað rýmið og plássið til að sýna og selja
vandaða gæðavöru,“ segir Kjartan.

Auknar kröfur
Að sögn Kjartans er húsgagnamarkaðurinn
krefjandi. Viðskiptavinir gera auknar kröfur
til söluaðila og þar spilar internetið stóra rullu.
„Það er meiri samkeppni við netverslanir en
við teljum okkur vera með það frambærilegar
vörur og sanngjarnt verð að við eigum fullt erindi á markaðinn. En það er ekkert leyndarmál að hér er meiri samkeppni en áður. Í
gegnum tíðina hefur verið sagt að Epal sé dýr
verslun. Við erum það ekki lengur. Síðustu árin höfum við verið mjög sambærileg öðrum og
við reynum að verðleggja okkur í samræmi við
það sem gerist úti í heimi,“ segir Kjartan en
nefnir þó að auðvitað þurfi að flytja vörurnar
til Íslands. Það sé kostnaðarsamt.
„Aðgengið að vörum er miklu meira en það
var áður. Fólk sættir sig ekkert við að kaupa
vöru hérna heima sem er 20-30% dýrari. Það
er einfalt að fletta upp hvað hlutir kosta t.d. í
Illum Bolighus. Þetta á að vera nokkurn veginn á pari. En það er alltaf dýrt að flytja vörur
til Íslands og það kostar sitt. Menn eru ekki
alltaf að bera saman epli og epli,“ segir Kjartan og viðurkennir að þessi þróun hafi gert
reksturinn meira krefjandi.
Kjartan segir að Epal selji vissulega dýr
merki. Fyrirtækið selur húsgögn frá klass-

ískum dönskum húsgagnaframleiðendum,
Carl Hansen, Fritz Hansen og Louis Poulsen,
en hefur í seinni tíð boðið upp á vörur frá Hay
og Muuto. „Sem eru ódýr merki. Við höfum
alla flóruna. En aftur á móti eru þetta allt
vandaðar gæða- og hönnunarvörur. Þetta fellur allt undir okkar hatt og við getum þjónað
öllum – sama hvort fólk er að kaupa dýran
sófa, millidýran eða ódýran,“ segir Kjartan.

Vendipunktur árið 2008
Kjartan segir ákveðna áherslubreytingu
hafa átt sér stað hjá fyrirtækinu eftir fjármálahrunið árið 2008. Þá hafi fyrirtækið þurft að
leita leiða til þess að glæða söluna en í dag
nemur sala á gjafavöru um 30% af heildarsölu
fyrirtækisins.
„Vendipunkturinn var árið 2008. Þá fór fókusinn meira í gjafavöru sem var ekki til staðar
hjá okkur áður. Fjölbreytnin varð meiri. Það
sýndi sig líka í byrjun kreppunnar að fólk hljóp
ekki út í búð að kaupa sófa. En þú ert alltaf að
kaupa smáhluti, afmælisgjafir, brúðargjafir,
innflutningsgjafir og annað. Þannig fengum
við fólk inn í búðina sem hugsanlega sá svo
eitthvað sem það keypti síðar meir,“ segir
Kjartan.

Hjálpa upprennandi hönnuðum
Í gegnum tíðina hefur Epal lagt mikla
áherslu á að koma íslenskri hönnun á framfæri. Hvort sem varan er framleidd hér á landi

281. sæti

EPAL
Meðalstórt 88. sæti

Kjartan Páll Eyjólfsson
eða erlendis. Sú viðleitni á rætur að rekja til
Eyjólfs, stofnanda Epals og föður Kjartans.
„Þetta er hans ástríða: íslensk hönnun og að
koma henni á framfæri,“ segir Kjartan en fuglar hannaðir af Sigurjóni Pálssyni sem eru
bæði framleiddir af Epal og Normann Copenhagen hafa náð hvað mestri útbreiðslu.
„Við erum að framleiða ákveðna línu, vörur
sem Sigurjón Pálsson hefur hannað fyrir okkur, en í grunninn erum við verslun, söluaðili og
heildsali. En við erum að reyna fyrir okkur í
útflutningi. Þetta er ekki mikið magn en við
erum að reyna,“ segir Kjartan sem selur þessar vörur m.a. til Færeyja og Danmerkur.
Fyrirtækið hefur í gegnum tíðina reynt að
hjálpa upprennandi hönnuðum.
„Við fáum margt fólk til okkar sem vill fá að
selja hjá okkur eða leitar ráða hjá okkur varðandi ýmis praktísk atriði. Hönnuðir eru ekkert
endilega lærðir í öllu því sem við kemur að
koma vöru á markað. T.d. mál sem varða umbúðir eða hvort það þurfi hreinlega strikamerki á vöruna. Við búum einnig yfir góðu
tengslaneti og stundum passa ákveðnar vörur
ekki í okkar verslun. Þá reynum við að benda
fólki í þær áttir þar sem við teljum að þetta
myndi ganga,“ segir Kjartan.
Epal tekur virkan þátt í Hönnunarmars sem
er framtak sem rímar vel við áherslur fyrirtækisins.
„Við erum einn af aðalþátttakendunum í
Hönnunarmars. Við eyðum miklum tíma í það
framtak og gerum það af miklum þrótti. Það er
góður gluggi fyrir upprennandi hönnuði til
þess að koma vörum sínum á framfæri. Þangað
sækja margir erlendir aðilar,“ segir Kjartan.
peturh@mbl.is

Nýr og endurbættur vefur
framúrskarandi fyrirtækja
Þann 23. október kl. 16:30 opnar nýr og glæsilegur vefur
á mbl.is þar sem finna má allar helstu upplýsingar
um framúrskarandi fyrirtæki ársins 2019.

Er fyrirtæki þitt framúrskarandi?
Á vefnum er hægt er að leita að fyrirtækjum
en þeim er raðað eftir stærð, landshlutum og
geirum. Hægt er að skoða lánshæfnismat og fjölda
eiganda, eignarhald og hvernig reksturinn
gengur. Þá eru greinar og viðtöl við stjórnendur
framúrskarandi fyrirtækja árið 2019.

www.mbl.is/vidskipti/ff2019/

92 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 23. OKTÓBER 2019

VIÐSKIPTAMOGGINN FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI

Markaðsstarfið bar ávöxt
egar leitað er í greinasöfnum dagblaðanna má sjá að vöxtur hugbúnaðarfyrirtækisins Men&Mice (áður
Menn & mýs) hefur að miklu leyti
farið fram á bak við tjöldin. Samt er félagið
leiðandi á sínu sviði og selur lausnir sínar til
margra stærstu fyrirtækja heims. Nær allar
tekjur fyrirtækisins koma erlendis frá og
námu þær 3,5 milljónum dala árið 2015 en
voru komnar upp í 7,5 milljónir árið 2018.
Skrifast þessi mikla tekjuaukning á að aukinn
kraftur var settur í markaðsstarf Men&Mice
og leiddi m.a. til þess að tókst að landa risasamningi við bandaríska hraðsendingafyrirtækið FedEx. Er fyrirtækið vel að því komið
að hljóta nýsköpunarverðlaun Creditinfo.
Magnús Eðvald Björnsson er framkvæmdastjóri Men&Mice og segir hann að
árangurinn að undanförnu sé afrakstur nærri
tveggja áratuga þróunarstarfs og fjögurra
ára markaðsvinnu. „Við mörkuðum okkur þá
stefnu að leggja aukinn kraft í markaðssetningu, og tókum m.a. þátt í tæknisýningum þar sem við kynntum vörur okkar. Í
tilviki FedEx gengum við í gegnum langt ferli
þar sem hugbúnaður okkar var tekinn rækilega út og borinn saman við lausnir keppinautanna, og kallaði á tíða fundi og ferðalög.“
Aðspurður hvort það hafi valdið stjórnendum einhverjum áhyggjum að verja bæði
auknu fé og tíma í markaðsstarfið segir
Magnús svo ekki vera. „Í mínum huga var
það aldrei spurning að þetta væri rétt stefna.
Má segja að við höfum byrjað á öfugum enda
miðað við keppinauta okkar, sem margir hafa
lagt meira upp úr markaðs- og sölustarfi en
vöruþróun. Aftur á móti höfum við lengi vel
lagt ofuráherslu á þróunarhlutann, en vanræktum markaðshliðina.“
Í dag starfa um 30 manns hjá Men&Mice.
Fyrirtækið er með starfsstöðvar í Bandaríkjunum og í Þýskalandi en þróunarstarfið fer
fram á Íslandi. Fyrirtækið var stofnað árið
1990 af Pétri Péturssyni, Jóni Aðalsteinssyni
og Kristni Eiríkssyni en sá síðastnefndi
kvaddi fyrirtækið og hinir tveir seldu nýverið
eignarhlut sinn. Var það sjóður undir stjórn
Stefnis sem keypti hlutina, og einnig þá hluti
sem voru í eigu englafjárfesta og Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins.

Þ

Innviðir internetsins
En hvað er það eiginlega sem fyrirtækið
smíðar? „Í fyrstu vorum við að gera alls kyns
hugbúnað, og smíðuðum t.d. smáforrit fyrir
Macintosh-tölvur. Þá varð hugbúnaðarfyrirtækið Mentor fyrst til sem verkefni innan
veggja Men&Mice, en í hartnær tvo áratugi
hefur áherslan verið á hugbúnað sem myndar
innviði netkerfa,“ útskýrir Magnús.
Forritin frá Men&Mice eru þess eðlis að
flest okkar nota þau, eða hugbúnað þeim líkan, dags daglega en án þess að vita af því.
Fæstir skilja jú hvernig innviðir netsins líta
út, og taka því sem jafn sjálfsögðum hlut að
netið virki eins og það virkar, og að vatn
komi úr krana þegar skrúfað er frá.
„Ef spurt væri hver er flóknasta og
stærsta smíði mannkyns þá hlyti svarið að
vera internetið. Þessi uppfinning, sem í byrjun var hönnuð til að tengja saman örfár tölvur, hefur núna vaxið svo mikið að í kringum
50 milljarðar tækja af öllum mögulegum toga
eru tengd við netið. Er því spáð að eftir tíu ár
til viðbótar verði 500 milljarðar tækja með
nettengingu, allt frá tölvum, prenturum og
símum yfir í sjónvörp og þvottavélar,“ útskýrir Magnús.
Öll þurfa þessi tæki að hafa sitt einstaka
auðkenni, og innviðir netsins þurfa að tengja
þau saman eftir þörfum, samhliða því að ráða
við þann gríðarlega vöxt sem á sér stað. „Það
mætti líkja internetinu við fjölbýlishús sem
var upphaflega tíu hæðir, en svo var smám
saman bætt við og byggt ofan á: fyrst 20, svo
40, og svo mörg hundruð þúsund hæðum til
viðbótar. Allt þarf samt að ganga eðlilega fyrir sig þó húsið stækki, og líf íbúanna að hafa
sinn vanagang. Augljóslega er meira en að
segja það að byggja slíkt hús og viðhald internetsins í gegnum þennan gífurlega vaxtar-

Magnús E. Björnsson segir samkeppnina harða. „Vitaskuld glötum við forskotinu ef við stöndum
kyrr og heltumst smám saman úr
lestinni, en við höfum greinilegt
forskot í dag sem er afleiðing
nærri tveggja áratuga forgangsröðunar og birtist í öllu okkar viðskiptamódeli og vöruhönnun.“
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Hægt að skapa enn betri umgjörð
Gaman er að sjá hvernig áherslurnar í íslensku atvinnulífi eru allt aðrar í dag en þær
voru fyrir aðeins einum eða tveimur áratugum. Í dag reyna velflest fyrirtæki að hafa
nýsköpun að leiðarljósi, ótal spennandi
sprotar líta dagsins ljós ár hvert, og mörg
öflugustu félög landsins byggja árangur
sinn á hugviti og hönnun.
Salóme Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Icelandic Startups, segir viðhorfið til
nýsköpunar hafa breyst mjög hratt. „Það
var ekki fyrr en árið 2012 að við sáum fyrstu
hraðlana fara í loftið og fyrsta stóra íslenska
nýsköpunarráðstefnan var haldin. Nýsköpunarumhverfið sem áður var óskipulagt er í
dag komið í röð og reglu og blómlegt nýsköpunarsamfélag hefur orðið til.“
Icelandic Startups var einn af samstarfsaðilum Creditinfo við val á því fyrirtæki sem
myndi hljóta nýsköpunarverðlaunin í ár.
Hún segir Men&Mice hafa orðið fyrir valinu

Salóme
Guðmundsdóttir

fyrir margra hluta sakir,
s.s. vegna hás hlutfalls útflutningstekna, hás hlutfall fjárfestingar í rannsóknum og þróun, öflugs
viðskiptavinahóps og
góðs tekjuvaxtar. Fyrirtækið sé á mikilli siglingu
og gaman verði að fylgjast með þróuninni á

næstu árum.
Spurð hvað mætti gera til að örva nýsköpun enn frekar segir Salóme að á undanförnum misserum hafi verið stigin mörg
skref í rétta átt. Þannig hafi stjórnvöld nýlega kynnt metnaðarfulla stefnu í nýsköpunarmálum og háskólarnir sett á fót meistaranám í nýsköpun og viðskiptaþróun.
Margir bindi líka vonir við tækniyfirfærsluskrifstofuna Auðnu sem á að tengja saman
atvinnulífið og rannsókna- og vísindastarf

Nafninu komið á hreint
Þegar Menn & mýs var stofnað vildi það loða við fyrirtækið að fólk héldi að þar væri auglýsingastofa á ferð. „Ég hef lengi reynt að átta mig á hvers vegna það var, og held að
ástæðan sé að á þessum tíma var mjög algengt að auglýsingastofur hefðu „&“ í nafninu
sínu, s.s. Salt & pipar og Nonni & Manni,“ segir Magnús.
Nýlega var svo tekin sú ákvörðun að breyta nafninu, nota alfarið ensku útgáfuna og
gera að einu orði frekar en þremur; Men&Mice. „Þurftum við að gera það til að fyrirbyggja
rugling, enda hafði það gerst í millitíðinni að bandarísk hljómsveit með nafnið Of Mice &
Men náði miklum vinsældum, auk þess að leitarvélarnar áttu það til að rugla okkur saman
við skáldsögu Johns Steinbecks,“ útskýrir Magnús. „Að ætla að stytta nafnið niður í M&M
hefði hins vegar gert ástandið enn verra.“

fasa hefur verið mikið grettistak þar sem
hugbúnaður Men&Mice hefur hjálpað til.“

Sveigjanleg lausn
Það sem aðgreinir Men&Mice frá keppinautunum er að þeir sem nota hugbúnað
þeirra hafa meiri sveigjanleika og geta hvort
heldur nýtt á eigin tækjabúnaði eða notað
þjónustur í skýinu. „Keppinautar okkar selja
heildarlausnir sem leyfa ekki að nota neitt
annað en staðarnet fyrirtækja og stofnana en
svo kom skýjavæðingin til sögunnar og fór að
spila æ stærra hlutverk í daglegum rekstri.
Er hægt að staðsetja okkar hugbúnað hvar
sem er í þessu tækniumhverfi og þarf ekki að
kaupa heildarlausn heldur bara þá hluta sem
viðskiptavinurinn þarf með tilheyrandi sveigjanleika.“
Er raunar svo komið að tæknirisar eins og
Intel og Microsoft – sem jafnvel selja hug-

búnað í samkeppni við Men&Mice, eru komnir í viðskiptahóp íslenska smáfyrirtækisins.
„Ástæðan er sú að okkar vara fullnægir betur
þörfum upplýsingatæknisviða þessara fyrirtækja. Okkar lausn er byggð fyrir stórfyrirtæki og uppfyllir allrar þær kröfur sem þau
setja, á meðan t.d. varan sem Microsoft hannar og selur er meira hugsuð fyrir þarfir
smárra og meðalstórra fyrirtækja.“
En nú hlýtur velgengni Men&Mice að fara
að vekja athygli og samningurinn við FedEx
ætti varla að fara fram hjá keppinautunum.
Er ekki hætt við að eitthvert risafyrirtækið
sjái sér hag í því að smíða hugbúnað með
sömu áherslum og Men&Mice, og boli þeim
út af markaðinum? „Þetta er áhugaverð
spurning, því fyrr í vikunni sá ég nýja bloggfærslu frá einum af okkar helstu samkeppnisaðilum þar sem þau lýstu framtíðarstefnu
sinni og ef þú hefðir bara skipt út nafni fyrir-

háskólasamfélagsins.
„Við þurfum m.a. að gera Ísland að aðlaðandi áfangastað fyrir erlenda sérfræðinga enda vantar okkur fólk með sérþekkingu á ákveðnum sviðum. Þar geta alls
kyns smáatriði skipt máli og er það t.d. algengasta spurningin sem íslenskt tölvuleikjafyrirtæki fær þegar það vill ráða til sín
erlenda starfsmenn, hvort Amazon Prime
nái ekki örugglega til Íslands,“ segir Salóme.
Þá þarf enn að bæta fjármögnunarumhverfið. „Sjóðum hefur fjölgað en eftir
sem áður vantar fjármagn á Íslandi til að
styðja við vöxt fyrirtækja sem hafa náð
ákveðinni stærð. Þegar vantar um 10-15
milljóna dala innspýtingu, eða meira, þá er
þannig upphæðum ekki til að dreifa hér á
landi og of stór biti fyrir framtakssjóðina.
Erlendu fjármagni fylgir einnig sérþekking
sem er ekki síður mikilvæg.“

Framúrskarandi
nýsköpun

MEN&MICE
Magnús Eðvald
Björnsson
tækisins fyrir okkar þá hefði færslan allt eins
getað verið skrifuð hjá Men&Mice. Vitaskuld
glötum við forskotinu ef við stöndum kyrr og
heltumst smám saman úr lestinni en við höfum greinilegt forskot í dag sem er afleiðing
nærri tveggja áratuga forgangsröðunar og
birtist í öllu okkar viðskiptamódeli og vöruhönnun. Fyrir keppinauta okkar sem fóru í
hina áttina er hægara sagt en gert að ætla að
breyta um stefnu og gera það sama og við
höfum verið að gera.“
Að því sögðu er aldrei að vita hvað framtíðin mun bera í skauti sér og segir Magnús
spennandi að sjá til hvers salan til fjárfestingarsjóðs Stefnis mun leiða. Hver veit nema nýir eigendur vilji stækka fyrirtækið hratt, eða
kannski að Men&Mice geti orðið verðmæt
deild innan stærra tæknifyrirtækis. „Með
nýjum eigendum var tekið fyrsta skrefið í
mjög áhugaverðri og spennandi vegferð, og á
sama tíma sjáum við mörg tækifæri til útrásar og vaxtar enda á þörfin eftir lausn eins og
þeirri sem við erum að bjóða bara eftir að
aukast.“
ai@mbl.is

Framúrskarandi
fyrirtæki

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi fyrirtæki 2019 samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

ÍSLANDSSMÍÐAR ehf.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

H.G. &
HINIR ehf.
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Viljum vera fyrirmynd
uðbjörg Heiða Guðmundsdóttir,
framkvæmdastjóri Marels á Íslandi, segir að samfélagsábyrgð
og sjálfbærni hafi verið hluti af
starfsemi fyrirtækisins frá upphafi. Starfsemin gangi út á að þróa og framleiða hátæknileg tæki, heildarkerfi og hugbúnað
sem umbylti matvælaframleiðslu á heimsvísu, meðal annars með aukna nýtingu og
rekjanleika að leiðarljósi. Þannig megi einnig ná fram meiri hagkvæmni, matvælaöryggi og sjálfbærni. „Það skiptir máli að fá
þessi hvatningarverðlaun Creditinfo fyrir
framúrskarandi samfélagsábyrgð. Verðlaun
sem þessi eru hvetjandi fyrir okkur til að
halda áfram á sömu braut. Við viljum vera
fyrirmynd í sjálfbærni og samfélagsábyrgð
og tökum það hlutverk okkar alvarlega. Við
erum stórt fyrirtæki og höfum þar af leiðandi mikil tækifæri til þess að hafa jákvæð
áhrif á bæði okkar iðnað, sem er matvælaframleiðsla, og samfélagið. Við erum
stolt af því að fá þessa viðurkenningu,“ segir Guðbjörg.

G

Hefur fengið aukið
rými í umræðunni
Spurð nánar um hvernig sjálfbærni og
samfélagsábyrgð hafi verið sinnt í gegnum
árin segir Guðbjörg að heilt yfir hafi starfsemin snúist m.a. um nýsköpun og framþróun í matvælavinnslu. „Ég hef unnið hjá
Marel í átta ár. Það er gaman og þakkarvert að taka þátt í og fá að sjá núna síðustu misseri þessar auknu áherslur og samtal um loftslagsmál, samfélagslega ábyrgð
fyrirtækja og sjálfbærni. Með aukinni upplýsingagjöf og tækniframþróun hafa þessi
málefni fengið aukið rými í umræðunni.
Fyrir nokkrum árum byrjuðum við að nálgast sjálfbærni á markvissari máta til þess að
skerpa enn frekar á þessum málum. Þannig
að það má segja að þá hafi þetta verið sett
fram með skýrari og stefnumiðaðri
áherslum.“
Gott dæmi um það er að sögn Guðbjargar
innleiðing sjálfbærni sem eins af kerfisbundnum viðmiðum í allri vöruþróun fyrirtækisins, en Marel fjárfestir árlega um 6%
tekna sinna í nýsköpun. Þar er horft til
vatns- og orkunotkunarlausna Marels,
kolefnisfótspors, nýtingu hráefna, matvælagæða og fleiri þátta. Samhliða því hafi fyrirtækið meðal annars innleitt stefnu um jafnrétti og fjölbreytileika og sett af stað fleiri
verkefni sem snúi að starfsfólki og samfélaginu. „Við þurfum að vera mjög markviss í öllum aðgerðum okkar tengdum samfélagslegri ábyrgð því við viljum við vera
framúrskarandi þegar kemur að þeim þáttum samfélagsábyrgðar sem okkur varða.
Tökum sem dæmi jafnréttismál og fjölbreytileika. Menningin á vinnustaðnum
skiptir máli. Að þar viti fólk og finni að
stjórnendur hvetji til opinna og heiðarlegra
samtala, byggi árangur á bestu mögulegu
lausninni og gleðin fái að vera grundvallaratriði.“

ESG upplýsingar nauðsynlegar
Eitt er að vinna markvisst að uppbyggingu sjálfbærrar starfsemi og annað er að
upplýsa um hana. Marel hefur um þriggja
ára skeið tekið þátt í verkefni með Nasdaqkauphöllinni um virka upplýsingagjöf um
svokallaða ESG (e. Environment, Social,
Governance – umhverfismál, samfélagslega
þætti og stjórnarhætti) sjálfbærnimælikvarða.
„Þar viljum við gefa góðar upplýsingar
um framvindu okkar. Á alþjóðamarkaði er
slík upplýsingagjöf einfaldlega nauðsynleg,
og aðgangsmiði að þeim mörkuðum sem við
störfum á. Það hefur til að mynda verið
mikilvægt að veita greinargóðar ESGupplýsingar við skráningu bréfa félagsins í
Euronext-kauphöllina í Amsterdam.“
Spurð hvernig gangi að fá alla starfsmenn
og hagaðila í mismunandi menningarheimum með sér í lið segir Guðbjörg að hjá
Marel starfi yfir sex þúsund starfsmenn á

„Menningin á vinnustaðnum skiptir máli.
Að þar viti fólk og finni að stjórnendur
hvetji til opinna og heiðarlegra samtala,
byggi árangur á bestu mögulegu lausninni
og gleðin fái að vera grundvallaratriði.“
Morgunblaðið/Árni Sæberg

Marel tekur frumkvæði í að viða
að sér upplýsingum og miðla þeim
Hvatningarverðlaun Creditinfo „Framúrskarandi samfélagsábyrgð“ eru nú veitt þriðja árið í röð í samstarfi við
Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð. Þriggja manna
dómnefnd sá um að velja það fyrirtæki sem skaraði fram
úr, en í ár varð stórfyrirtækið Marel hlutskarpast.
Formaður dómnefndarinnar, Fanney Karlsdóttir, skrifstofustjóri Umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs, verkefnastjóri í Norræna húsinu og fyrrverandi formaður
Festu, segir að dómnefndin hafi komið saman í ágúst og
september og farið yfir listann frá Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki, ásamt því að skoða þær tilnefningar
sem bárust.
Með Fanneyju í dómnefnd voru þeir Sæmundur Sæmundsson, forstjóri Borgunar og varaformaður Festu, og
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
Henry Alexander Henrysson, doktor í heimspeki og sérFanney Karlsdóttir er formaður
fræðingur í góðum stjórnarháttum.
dómnefndarinnar líkt og í fyrra.
Spurð hvort valið hafi verið erfitt í ár segir hún að svo
hafi verið. Allnokkur fyrirtæki séu framarlega í þessum efnum og séu góðar fyrirmyndir í
samfélagsábyrgð og sjálfbærni. „Það var því talsverð vinna að finna út úr því hver ætti skilið
að vinna verðlaunin í ár. Við skoðuðum mörg fyrirtæki og veltum vöngum. Á endanum
fannst okkur Marel eiga verðlaunin mest skilið, einkum út frá ákveðnu frumkvæði sem fyrirtækið er að taka í að viða að sér upplýsingum um hvernig hægt er að gera betur, þar með
talið hvernig það mátar sig við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.
Forsvarsmenn Marels eru líka duglegir að miðla aðferðum sínum, þekkingu og reynslu til
annarra fyrirtækja, bæði forstjórinn sjálfur og sérfræðingar innan Marels,“ segir Fanney.

Hafa tekið taktföst skref
Hún segir að síðasttalda staðreyndin, um að forstjóri og sérfræðingar taki virkan þátt í
samtalinu, hafi einmitt unnið mikið með þeim. „Fyrirtækið notar líka viðurkenndar aðferðir
við að mæla allt sem þessu viðkemur og hefur farið í gegnum heildræna stefnumótun í
málaflokknum.“
Fanney segir að Marel hafi einnig tekið mjög taktföst skref í að innleiða sjálfbærni í stefnu
fyrirtækisins, og í leiðarljósi þess sé einnig áhersla á þessi mál. „Þannig að þau eru með
mjög góð vinnubrögð.“
Enginn er auðvitað fullkominn eins og Fanney bendir á, og Marel glímir við ýmsar áskoranir í sínum rekstri frá degi til dags. „Kolefnisfótspor þess er að aukast, enda fyrirtækið í örum vexti, en þau eru mjög meðvituð um það og eru að skoða hvernig er best að mæta því.
Þau eru opin og hreinskilin í þessum efnum, og leita lausna.“
Fanney leggur áherslu á að um hvatningarverðlaun sé að ræða og vonar að þau hvetji
Marel til að gera enn betur í framtíðinni. „Það má ekki gleyma því að í dag þykir það vera
gott fyrir viðskiptin að vera framúrskarandi á sviði sjálfbærni og samfélagsábyrgðar. Þetta
vinnur vel saman.“

Framúrskarandi
samfélagsábyrgð

MAREL
Guðbjörg Heiða
Guðmundsdóttir
yfir 30 starfsstöðvum um allan heim, og
stefnan sé að þrefalda tekjur fyrirtækisins á
næstu sjö árum. „Allt þetta felur í sér mikil
tækifæri til að vera áberandi rödd á markaðnum og hafa jákvæð áhrif á eina stærstu
virðiskeðju heims – matvælaiðnaðinn. Allar
starfsmannakannanir sem gerðar eru leiða í
ljós að það má alltaf auka upplýsingagjöf,
en samt sem áður held ég að starfsmenn viti
almennt hvert við stefnum og hvað við
stöndum fyrir, því allt frá upphafi hefur
Marel haft skýra sýn og verið trú því að í
nánu samstarfi við viðskiptavini umbyltum
við því hvernig matvæli eru unnin með sjálfbærni og hagkvæmni að leiðarljósi.“
Guðbjörg segir að á sama tíma sé Marel
meðvitað um að það þurfi að laga skilaboð
og verkferla að einstökum löndum og markaðssvæðum, allt eftir menningunni og lagaumhverfinu á hverjum stað.

Áfram til fyrirmyndar
Guðbjörg nefnir að lokum að fyrirtækið
ætli að halda áfram að vera til fyrirmyndar
á öllum sviðum samfélagsábyrgðar. „Það er
mikilvægt að allir starfsmenn Marels viti að
þeir skipti máli og að þekking þeirra sé að
nýtast til að árangur náist. Þegar við mætum í vinnuna á okkur að líða vel. Það er alveg skýrt að fram undan eru mikil tækifæri
og við munum grípa þau með því að vinna
saman. Auðvitað er svo miklu skemmtilegra
að vinna saman, þannig kemur gleði og
stolt, að vera hluti af liðsheild sem nær
markmiðum sem aldrei hefðu náðst án samvinnu.“

HLAÐVARP

VIÐSKIPTAMOGGANS
VIÐSKIPTAPÚLSINN
Viðskiptapúlsinn er nýr hlaðvarpsþáttur um
viðskipti og efnahagsmál sem tekinn eru upp
á ritstjórn Morgunblaðsins.
Þar setjast blaðamenn ViðskiptaMoggans
niður ásamt góðum gestum og ræða stærstu
viðskiptafréttir vikunnar hverju sinni og hvað
um er að vera í íslensku viðskiptalífi.

Þættirnir fara í loftið á miðvikudögum
í kjölfar útgáfu ViðskiptaMoggans.
Hlaðvarpið má nálgast á Itunes, Spotify
og á öðrum hlaðvarpsrásum.
Auk þess eru þættirnir aðgengilegir á mbl.is

VIÐSKIPTA

Magnað sport til leigu.
Porsche Macan er magnaður bíll sem sameinar bestu eiginleika Porsche.
Nú stendur þér til boða að taka Porsche Macan á langtímaleigu.
Mánaðarleiga frá:
199 þús.kr. m.vsk.
Reynsluakstur og frekari upplýsingar hjá söluráðgjöfum Porsche.

Innifalið í Porsche langtímaleigu: 15.000 km. akstur á ári | Smur- og þjónustuskoðanir | Tryggingar og gjöld | Hefðbundið viðhald | Dekk og dekkjaskipti

Porsche á Íslandi | Krókhálsi 9 | 110 Reykjavík | S: 590 2000 | benni.is | porsche.is | Opið virka daga frá 9:00 til 18:00 og um laugardaga frá 12:00 til 16:00

