VIÐSKIPTA

2 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 22. OKTÓBER 2020

Er búið að
„testa“ þig?
kjótt skipast veður í lofti. 14. febrúar síðastliðinn birtist í Morgunblaðinu frétt undir fyrirsögninni „Smithætta hér á landi lítil“ og var þar
vísað í nýja stöðuskýrslu almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra.
Byggði sú skýrsla aftur á áhættumati Sóttvarnastofnunar Evrópusambandsins. Á fáum vikum breyttist hins vegar allt og í fyrsta sinn í sögunni hafa
ríkisstjórnir um veröld víða ákveðið að stöðva með valdboði stærstan hluta hagkerfa sinna.
Síðan þá hefur baráttan staðið yfir, bæði á sviði heilbrigðismála en einnig á vettvangi atvinnulífsins þar sem fjölmörg fyrirtæki róa lífróður. Sum eru nú þegar
sokkin en önnur munu sigla í gegnum brimskaflinn. Í þessu fári öllu höfum við
sem samfélag kynnst mikilvægi þess að skima fyrir veirunni. Leita vágestinn uppi
og einangra hann. Með því að hvetja þá sem finna fyrir einkennum eða hafa verið í
námunda við veikt fólk, má ná utan um vandann og bregðast við með viðeigandi
hætti. Það er stórkostlegt að sjá hvernig vísindin virka og hvernig þeim vex ásmegin dag frá degi. Að lokum mun sigur fást.
Skimanir og próf fara víða fram og eru ekki nýjar af nálinni í heilbrigðiskerfinu.
En svipaða sögu má einnig segja af fyrirtækjamarkaðnum hér á landi. Í rúman
áratug hefur Creditinfo gefið út lista yfir þau fyrirtæki sem teljast framúrskarandi. Þau eru það ekki einvörðungu vegna þess að þau hafa skilað hagnaði og
raunar er ekki rýnt sérstaklega í hvort hann sé mikill eða lítill. Litið er til annarra
heilbrigðismerkja sem máli skipta. Þau mega ekki vera í vanskilum, eiginfjárhlutfallið þarf að vera sterkt og eignirnar umtalsverðar. Þá verður fyrirtækið að skila
ársreikningi innan þess frests sem reglur kveða á um.
Úttekt af þessu tagi, sem Creditinfo hefur haft veg og vanda af að innleiða hér á
landi, skiptir sköpum. Fólk hefur lært að treysta því heilbrigðisvottorði sem fylgir
því að fyrirtæki teljist framúrskarandi. En áhrif „skimunarinnar“ hafa jafnvel víðtækari áhrif. Þannig ræddi ég nýverið við stjórnanda fyrirtækis sem verið hefur í hinum útvalda hópi allt frá upphafi.
Spurði ég hann hvort þetta skipti hann máli. Svarið var
einfalt: „Fyrstu árin eftir hrun var þetta gríðarlega mikilvægt og hjálpaði okkur að komast í gegnum erfiðleikana.
Þegar betur áraði var þetta skemmtilegt og gaf okkur
tilfinningu fyrir því að við værum að vinna gott
starf. Nú mun þetta aftur skipta máli.“
Kannski er það með skimanir á fyrirtækjamarkaðnum eins og í heilbrigðiskerfinu að þær
skipta fyrst og fremst máli þegar þrengir að.
En þá er líka mikilvægt að hafa samanburð frá
fyrri árum. Hann er að finna hér og um leið
listann yfir þau fyrirtæki sem eiga skilið að
bera sæmdarheitið framúrskarandi.
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Verja þarf störfin
Formaður SA segir að samhent átak þurfi til
þess að viðhalda og verja störfin í landinu. Þar
þurfi allir að leggjast á eitt á komandi mánuðum.

Stefna á uppbyggingu
Nú styttist í að Garðheimar kynni teikningu að
nýrri stórverslun fyrirtækisins sem staðsett
verður í Álfabakka.

44
Auka tekjur með
betri kynningu
Einn liður í að auka tekjur stoðog hjálpartækjafyrirtækisins
Stoðar er að sögn Ásu Jóhannesdóttur að kynna fyrirtækið betur á
almennum markaði.
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Hræringar á mörkuðum Ostapopp 20% veltunnar
Kórónuveiruárið hefur útheimt mikinn sveigjanleika. Hótela- og veitingamarkaðurinn hefur
skroppið saman en sala á fiski á netinu eykst.

Mest selda vara Iðnmarks er osta-stjörnupopp.
Það stendur fyrir 20% af ársveltunni. Í kjölfarið
fylgja Stjörnupopp og Fitness-popp.

Hvað gerir fyrirtæki
framúrskarandi?
• Fyrirtækið er í lánshæfisflokki 1-3
• Ársreikningi skilað lögum samkvæmt eigi síðar en átta
mánuðum eftir uppgjörsdag
• Fyrirtækið er virkt samkvæmt skilgreiningu Creditinfo
• Framkvæmdarstjóri skráður í fyrirtækjaskrá RSK
• Rekstrartekjur að lágmarki 50 milljónir króna síðustu þrjú ár
• Rekstrarhagnaður (EBIT > 0) síðustu þrjú ár
• Jákvæð ársniðurstaða síðustu þrjú ár
• Eiginfjárhlutfall a.m.k. 20% síðustu þrjú ár
• Eignir að minnsta kosti 100 milljónir króna síðustu þrjú ár

Fyrirtækjum er skipt í eftirfarandi stærðarflokka:
• Lítið 100-200 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 2019. Allar
tölur eru umreiknaðar í íslenskar krónur.

VIÐSKIPTA

Útgefandi Árvakur Umsjón Stefán Einar Stefánsson ses@mbl.is Blaðamenn Ásgeir Ingvarsson ai@mbl.is, Þóroddur Bjarnason tobj@mbl.is, Sighvatur Bjarnason sighvaturb@mbl.is Auglýsingar Berglind Guðrún Bergmann
berglindb@mbl.is Grafík Sigurður B. Sigurðsson Forsíðumynd Atli Þór Alfreðsson Prentun Landsprent ehf.

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.

Sjálfhlaðandi japönsk tækni

NX 3 0 0 h SP O RTJ E P P I —— F R Á 8 .95 0.0 0 0 K R

炭素

Lexus-Ísland kolefnisjafnar allar nýjar hybrid bifreiðar í samstarfi við Kolvið.
Í tilefni af því býður Landsbankinn upp á vistvæna fjármögnun á öllum nýjum
Lexus hybrid bifreiðum með því að veita 100% afslátt af lántökugjöldum.

Lexus-Ísland — Kauptúni 6, Garðabæ — lexus.is
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Framúrskarandi
fyrirtæki 2020 eftir
stærðarflokkum
Meðalstór
fyrirtæki
385
46%

Stór
fyrirtæki
237
28%

Lítil fyrirtæki
220
26%

Framúrskarandi fyrirtæki
2020 eftir landshlutum

Norðurland
vestra 15

Norðurland
eystra 65

Vestfirðir 9
Vesturland 37
Höfuðborgarsvæði 607
Suðurnes

33
Suðurland 43

Austurland 33

Til hamingju með framúrskarandi árangur ! 115 Security • 1912 • A. Óskarsson verktaki • A. Wendel • A.Ó.A. útgerð

Aalborg Portland • AB varahlutir • Advania • Advania Data Centers • Aðalbjörg RE-5 • Aðalmúr • Afbragðs • Aflvélar • Agnar Ludvigsson ehf. • Akraberg
Alefli • Allianz • Alma Verk • Almenna leigufélagið • Alvogen • Apótek Grill • Arctic Adventures • Ari Oddsson ehf. • Arkís arkitektar • Arkþing - Nordic • Armar
Armar - mót og kranar • Artasan • ASK Arkitektar • Atlantsolía • Atlas • Augljós - laser augnlækningar • Aurora Seafood • Axis - húsgögn • AZ Medica
AÞ - Þrif • Álfaborg • Álnabær • Áltak • Ámundakinn • Árnason Faktor • Ás fasteignasala • Áveitan • B. Hreiðarsson ehf. • B. Pálsson ehf. • B.B. rafverktakar
B.E. Húsbyggingar • B.M. Vallá • Baader Ísland • Baggalútur • Bakarameistarinn • Bananar • Barki • Bás • BB & synir • BBA Legal • Beiersdorf • Bergmenn
Bergraf • Bergur Konráðsson ehf. • Birgisson • Birtingahúsið • Bitter • Bílrúðuþjónustan • Bílson • Bjarmar • Bjartsýnn • BL • Blautur • Bláa lónið • Blendi
Blikkiðjan • Blikksmiðja Guðmundar • Blikksmiðjan Vík • Blikksmiðurinn • BLUE Eignir • Blush • Borgarafl • Borgarverk • Bólholt • Bragi Guðmundsson ehf.
Brandenburg • Bráð • Breiðavík • Brim • Brimrún • Bruggsmiðjan Kaldi • Brúin • BSI á Íslandi • Bústoð • Bústólpi • Búvangur • Bygg bræður • Byggingafélag
námsmanna • Byggingafélagið Bakki • Byggingarfélag Gylfa og Gunnars • Byko • Bylgja VE 75 • Bær • Cabin • Car-X • Coca-Cola European Partners Ísland
Core • Creditinfo Fjölmiðlavaktin • Creditinfo Lánstraust • Dalborg • Dalsnes • Danco • Danfoss • Danica sjávarafurðir • Darri • Deilir tækniþjónusta
Dekkjahöllin • Deloitte • DHL Express • Distica • Djúpiklettur • dk hugbúnaður • Dodda • Dona • Dorma • DRA • Drafnarfell • Dressmann • DS lausnir • Dynjandi
Dýralæknirinn í Mosfellsbæ • E. Guðmundsson ehf. • E. Hermannsson ehf. • E. Sigurðsson ehf. • East coast rental • Efla • Efniviður • Egill Árnason
Egilsstaðabúið • Egilsstaðahúsið • Eignarhaldsfélagið Normi • Eignarhaldsfélagið Ögur • Eik fasteignafélag • Eimskipafélag Íslands • Einhamar Seafood
Eirvík • Eldhestar • Eldisstöðin Ísþór • Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli • Eldum rétt • Elexa • ELKO • Elvar • Endurskoðun og ráðgjöf • Endurskoðun
Vestfjarða • Endurvinnslan • Enor • Epal • Ernst & Young • Erpur • Eskja • Expectus • Eyfreyjunes • Eykt • Eyrir Invest • Fagraf • Fagtækni • Fagval • Fagverk
verktakar • Fallorka • Fasteignafélagið Hús • Fasteignasalan Miklaborg • Fastus • Faxaverk • Fálkinn • Feldur verkstæði • FERIA • Ferill verkfræðistofa
Festi • Festing • Félagsbústaðir • Fiskikóngurinn • Fiskkaup • FISK-Seafood • Fiskveiðahlutafélagið Venus • Fitjaborg • Five Degrees • Fjallasýn Rúnars
Óskarssonar • Fjarðaverk • Fjárvakur • Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa • Fjölnir • FL8 • Fles • Flísabúðin • Flugfélagið Atlanta • Flugfélagið Geirfugl
Flügger • Flugtak • Flugur listafélag • Flúðajörfi • Flæði • FM-hús • Fossberg • Fossvélar • Fóðurverksmiðjan Laxá • Framjaxlinn • Friðheimar • Friðrik Jónsson
ehf. • Fríhöfnin • Frystikerfi Ráðgjöf • Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja • Fuglar • Funi • Funi sorphreinsun • Furðufiskar • Fönn Þvottaþjónustan • G & K Seafood • G. Sigvaldason ehf. • G. Skúlason vélaverkstæði • G.B. Magnússon ehf. • G.G. lagnir • G.V. Gröfur • Garðheimar • Garðlist
Garðræktarfélag Reykhverfinga • Garðyrkjuþjónustan • Garminbúðin • Garri • Gasfélagið • Gastec • GÁB • Gára • Geir • Geymsla Eitt • Geysir • GG optic
Gilhagi • Gísli Stefán Jónsson • Gjögur • GK heildverslun • Gleipnir verktakar • Globus • Go Campers • GoPro • Góa-Linda sælgætisgerð • GR Verk • Grafa og
grjót • Grant Thornton endurskoðun • Greiðsluveitan • Grænn markaður • Gröfutækni • GS Import • GSG • Guðmundur Arason ehf • Guðmundur Skúlason
ehf. • Gufuhlíð • Gunnar Bjarnason ehf. • Gæðabakstur • H.G. og hinir • H.H. Smíði • Hafnarnes VER • Hagar • Hagar verslanir ehf. • Hagblikk • Hagi • Hagtak
Haki • Hamar • Hamborgarabúlla Tómasar • Hampiðjan • Happy Campers • Harðviðarval • HBH Byggir • HBTB • Hefilverk • Hegas • Heilsa • Heilsan #1
Heimavellir • Heimavöllur • Heimilistæki • Heimkynni • Hellishólar • Heyrnartækni • Héðinn Schindler lyftur • Héraðsverk • HGH verk • HH Trésmiðja • Hidda
Hirzlan • Hitastýring • Hitaveita Egilsstaða og Fella • Hlaðbær-Colas • Hlaðir • Hlíðarból • Hljóðfærahúsið • Hlýja • Hlökk • Hnit verkfræðistofa • Hornsteinar
arkitektar • Hólaskarð • Hópbílar • Hótel Borgarnes • Hótel Eyja • Hótel Framtíð • Hótel Geysir • Hótel Höfn • Hótel Keilir • Hótel Klettur • Hótel Smyrlabjörg
Hraðfrystihús Hellissands • Hrafnhildur Sigurðardóttir ehf. • Hreinir sveinar ehf. • Hreinsitækni • Hreinsun & flutningur • Hreint • Hreyfing • HS Veitur
Huginn • Hugvit • Humar og Skel • Húsalagnir • Húsasmiðjan • Húsasteinn • Húsheild • Hvalasafnið á Húsavík • Hvalur • Höfðakaffi • Ice Fish • Ice Fresh
Seafood • ICE-GROUP • Iceland Seafood • Iceland Seafood International • Icelandair Cargo • Icelandic Tank Storage • IceMar • Icepharma • Icerental 4x4
Idea • IÐAN-Fræðslusetur • Iðnmark • Iðnver • IKEA • InExchange • Ingvar og Kristján • Inmarsat Solutions • Innbak • Innnes • Inter • Internet á Íslandi • Into
The Glacier • Iraco • Ison • IVF holding • Ís og ævintýri • Ísar • Ísfell • Ísfélag Vestmannaeyja • Ísfrost • Ísfugl • Íshamrar • Íslandshótel • Íslandssjóðir • Íslensk
Orkuvirkjun Seyðisfirði • Íslenska gámafélagið • Íslenska útflutningsmiðstöðin • Íslyft • Ísmar • Ísól • Íspan • Ístak • Ísteka • J.S. Gunnarsson hf. • Jakob Valgeir
ehf. • Jarðboranir • Jarðböðin • Jarðefnaiðnaður • Já • Járn og gler • JÁVERK • JE Vélaverkstæði • Jensen, Bjarnason og Co • Johan Rönning • Jóhann Ólafsson
& Co. • Jón Ingi Hinriksson ehf. • Jónar Transport • Jónatansson & Co. • Jónsmenn • JW-Suðuverk • Jökulsárlón - ferðaþjónusta • K. Þorsteinsson og Co.
K16 • Kaffibaunin • Kalka sorpeyðingarstöð • KAPP • Kaptio • Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar • Katla - byggingarfélag • Kaupfélag Borgfirðinga • Kaupfélag
Fáskrúðsfirðinga • Kaupfélag Skagfirðinga • Kauphöll Íslands • Kári Borgar ehf. • Kebab • Kemi • Kerfóðrun • KFC • KH Vinnuföt • Kiosk • Kj. Kjartansson
ehf. • Kjaran • Kjarnavörur • Kjötmarkaðurinn • Klettaskjól • Klettur • Knatthöllin • Kolibri • Korputorg • Kólus • KPMG • Kraftlagnir • Kraftur • Kristinn
Ragnarsson arkitekt • Kubbur • Kukl • Kú Kú Campers • Kvika eignastýring • Kvikna • Kælismiðjan Frost • Kælitækni • Köfunarþjónustan • Kökulist • Lagardère
- Travel retail • Lagnaþjónusta Suðurnesja • Lagnir og þjónusta • Lali • Lambhagabúið • Landnám • Landsbréf • Landslag • Landslagnir • Landsnet
Landsprent • Landstólpi • Landsvirkjun • Launafl • LDX19 • Leigufélag Búseta • Leikfélag Reykjavíkur • LEX • Libra lögmenn • Lind fasteignasala • Linde
Gas • Litlalón • Livio Reykjavík • Líf og List • Lífland • Lín Design • Línan • LK þjónusta • Loðnuvinnslan • Loftleiðir - Icelandic • Loftmyndir • Logoflex • Logos
Look North • Lostæti - Austurlyst • Lóðaþjónustan • Lúkas D. Karlsson ehf. • Lyf og heilsa • LYFIS • Lyfja • Lyfjaval • Lykill - Fjármögnun • Lýsi • Læknisfræðileg
myndgreining • Malbiksviðgerðir • Malbikunarstöðin Höfði • Marel • Margt smátt • Mata • Málmsteypa Þorgríms Jónssonar • Málning • Málningarvörur
Media Rental • MEDOR • Meistarasmíð • Meitill - GT tækni • Mekka Wines& Spirits • Melabúðin • Men and Mice • Menja • MG-hús • MHG - verslun • Microsoft
Ísland • Miðstöðin Vestmannaeyjum • Miracle • Mímir - símenntun • Mítra • Momentum • Mosfellsbakarí • Motus • Módelhús • Multivac • Múlakaffi
Múlavirkjun • Múrbúðin • Myllan • Myndform • Myndlistaskólinn í Reykjavík • Mörk • Mörkin Lögmannsstofa • Nesbúegg • Nesey • Nesfiskur • Nesraf • Nestak
Nesver • Netkerfi og tölvur • Netorka • Netpartar • NetPartner • NOKK • Nonni litli • NORAK • Norðurorka • Norðurtak • Norlandair • Norvik • Nova • Nox
Medical • Nói - Siríus • Oddi • Oddur Pétursson ehf. • Odont • Olíudreifing • Olíuverzlun Íslands • OMR verkfræðistofa • One Systems • Optical Studio • ORF
Líftækni • Origo • Orka • Orkufjarskipti • Orkusalan • OSN • Ó.D. ehf. • Ó. Johnson & Kaaber • Ó.K. gámaþjónusta • ÓDT Ráðgjöf • Ólafur Gíslason og Co.
Ós • Parvík • Passamyndir • Pálmar • Penninn • PetMark • Pétur Stefánsson ehf. • PFAFF • Pharmarctica • Pixel • Pizza-Pizza • Pípulagnir Helga • Plastco
PricewaterhouseCoopers • Prógramm • Pure Spirits • Púst • Pústþjónusta BJB • Radix • Raðhús • Rafal • Rafbogi • Rafborg • Rafey • Rafeyri • Rafha • Rafholt
Rafkaup • Rafland • Rafmiðlun • Rafstilling • Rafstjórn • RafSuð • Rafvirki • Ragnar Björnsson ehf. • Ragnar og Ásgeir ehf. • Rannsóknasetrið í Mjódd
Rauðás - hugbúnaður • Regalo • Reginn • Reiknistofa bankanna • Reitir fasteignafélag • Reki • Reklar • Rekstrarvörur • Reykjabúið • Reykjafell • Reykjavík
Rent • RFC • RJR • RST Net • Rue de Net • Runólfur Hallfreðsson • Rúmfatalagerinn • Rými - Ofnasmiðjan • Ræktunarsamband Flóa og Skeiða • S.B.J.
Réttingar • SOS lagnir • S4S • SagaZ • Saltkaup • Samasem • Sameind • Samherji • Samherji Ísland • Samsýn • Samvirkni • Sandbrún • Scandinavian Travel
Services • Sementsverksmiðjan • Sena • Sendibílar Reykjavíkur • Sensa • Set • Sérefni • Sérleyfisbílar Akureyrar-Norðurleið • SI raflagnir • SIAL • Sigga og
Timo • SIGN • Sigurður Ólafsson ehf. • Sigurjónsson & Thor • Silfurberg • SÍ • Sílafur • Síldarvinnslan • Síminn • Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar • SjóváAlmennar • Skagaverk • Skakkiturn • Skarðsvík • Skeljungur • Skinnfiskur • Skipalyftan • Skipamiðlarar • Skipaþjónusta Íslands • Skorri • Skólamatur • Skóli
Ísaks Jónssonar • Skurðtækni • Skurn • Skútaberg • Sláturfélag Suðurlands • Sláturhús KVH • Slippfélagið • Slippurinn Akureyri • Smáragarður • Snæland
Grímsson ehf. • Sorpurðun Vesturlands • Southcoast Adventure • Sólar • Sólhús • Sómi • Sónar • Spíra • Sportís • Sportmenn • Sportvangur • Sportver
Spur • SS Byggir • SSG verktakar • Stál og stansar • Stál og suða • Stálgæði • Stálnaust • Stefán Þórðarson • Stefnir • Steinbock - þjónustan • Steingarður
Steinull • Steypustöð Akureyrar • Steypustöð Skagafjarðar • Steypustöðin • Steypustöðin Dalvík • Stjörnublikk • Stjörnuegg • Stjörnugrís • Stoð • Stoðhús
Stofnfiskur • Stokkhylur • Stólpi • Stólpi - gámar • Stóra - Ármót • Straumvirki • Strikamerki - Gagnastýring • Suðureignir • Sunnugisting • Suzuki - bílar
Svalþúfa • Systrakaffi • Sæfell • Sælkeradreifing • Sæluhús Akureyri • Sænes • Sæplast • Sætoppur • Sögin • Sölufélag garðyrkjumanna • T Plús • T.ark
arkitektar • Tandur • Tannbjörg • Tannsmíðaverkstæðið • Tapas • Teitur Jónasson ehf. • Tempra • Tengi • Tengill • Tengir • Terma • Terra Efnaeyðing • Terra
Einingar • Terra Norðurland • Terra umhverfisþjónusta • Tékkland bifreiðaskoðun • TG raf • Thor Shipping • Tinna • Tjöld • TK bílar • TM • Tokyo - veitingar
Toppbílar • Topplagnir • Toyota • Tónastöðin • Trackwell • Trésmiðja GKS • Trésmiðja Guðmundar Friðrikssonar • Trésmiðjan Akur • Trésmiðjan Rein • Trétak
Tréverk • TRI • Triton • TRS • Tryggingamiðlun Íslands • TSA • TSP • TVG - Zimsen • Tækniskólinn • Tæknivörur • Tölvubílar • Tölvulistinn • Ueno • Umbúðamiðlun
Umslag • Undanfari • Universal • Unnarbakki • Urta Islandica • Útgerðarfélag Akureyringa • Útgerðarfélag Reykjavíkur • Útgerðarfélag Sandgerðis
Útgerðarfélagið Guðmundur • Útivera • Útlitslækning • Útnes • Útungun • Valhöll - fasteignasala • Valka • Vallhólmi • Varma og Vélaverk • Vatnsvirkinn
Vátryggingafélag Íslands • Veiðafæraþjónustan • Verifone • Veritas Capital • Verkeining • Verkfræðistofa Suðurnesja • Verkfæralagerinn • Verkfærasalan
Verkís • Verkvík - Sandtak • Verslunin Kassinn • Verzlunarskóli Íslands • Vélaleiga HB • Vélar og skip • Vélar og verkfæri • Vélaverkstæði Kristjáns
Vélaverkstæðið Þór • Vélfang • Vélsmiðja Orms • Vélsmiðja Orms og Víglundar • Vélsmiðja Suðurlands • Vélsmiðjan Ásverk • Vélsmiðjan Þristur • Vélvík
Video-markaðurinn • Viðhald og nýsmíði • Vigdísarholt • Vignir G. Jónsson ehf. • Viking Life-Saving Equipment • Vinnslustöðin • Vinnuföt, heildverslun
Vinnuvélar Eyþórs • Vinnuvélar Símonar • VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður • Vistor • Vital • Vínnes • VON Harðfiskverkun • VSB-verkfræðistofa • VSÓ
Ráðgjöf • Vörðuland • Vörður - tryggingar • Vörubretti • Vörukaup • Vörumiðlun • Ylur • Zymetech • Þ. Þorgrímsson & Co • Þ.S. verktakar • Þaktak • Þarfaþing
ÞEJ fasteignir • ÞG verktakar • Þjótandi • Þokki • Þorgeir & Ellert ehf. • Þotan • ÞR • Þriftækni • Þróttur • Þula - Norrænt hugvit • Ökuskóli 3 • Öldungur
Ölduós • Önundur • Örkin - veitingar • Örninn • Öryggisfjarskipti • Öryggismiðstöð Íslands • Össur • Össur Iceland. Við óskum fyrirtækjum sem hlutu
viðurkenningu Creditinfo sem Framúrskarandi fyrirtæki 2020 til hamingju með árangurinn. Landsbankinn tekur virkan þátt í uppbyggingu
í íslensku atvinnulífi og er traustur bakhjarl og samstarfsaðili.

Landsbankinn
Landsbankinn

landsbankinn.is landsbankinn.is 410 4000

410 4000
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Brynja segir þau fyrirtæki framúrskarandi sem sýni fram á stöðugleika og ábyrgð í sínum rekstri.

Morgunblaðið/Eggert

Úrvalsdeildin í rekstri
G

engið hefur á ýmsu í íslensku
efnahagslífi á þeim ellefu árum
sem Creditinfo hefur veitt viðurkenningar fyrir Framúrskarandi
fyrirtæki. Að sögn Brynju Baldursdóttur,
framkvæmdastjóra Creditinfo, var hugmyndin með Framúrskarandi fyrirtækjum
fyrst og fremst sú að búa til heilbrigðisvottorð fyrir fyrirtæki sem hafa sýnt fram á
styrk og stöðugleika í rekstri. „Það hefur
aldrei verið markmið að verðlauna fyrirtæki
fyrir gróða eða skammtíma uppgrip,“ segir
Brynja. „Það er mikilvægt fyrir okkur sem
samfélag að vita hvernig fyrirtækin í landinu
standa og hvaða fyrirtæki það eru sem
standa sig vel. Á þessum ellefu árum hefur
vottunin fest sig í sessi og sannað sig sem
staðfesting á góðum rekstri, sem markaðurinn tekur gilda. Það þýðir að fyrirtækin á
listanum nota vottunina til að fá betri fyrirgreiðslu, bæði hér innanlands og utan.
Það hefur kostað mikla vinnu að byggja
upp traust á þessa vottun. Við skoðum fyrirtækin á listanum mjög vel og greinum út frá
mörgum mælikvörðum áður en listanum er
lokað. Skilyrðin hafa sannað sig gegnum árin
og við höfum unnið margar greiningar til að
vera þess fullviss að þau endurspegli þau
fyrirtæki sem eru raunverulega í úrvalsdeild
í rekstri. Þetta er eina vottunin á Íslandi
sem leggur að grundvelli þriggja ára árangur auk þess sem við notum lánshæfismatið
sem grípur það ef nýlega er tekið að halla

undan fæti, þ.e. eftir að síðasta ársreikningi
var skilað.
Nú þegar miklar áskoranir blasa við fyrirtækjum er slík vottun mikilvægari en
nokkru sinni fyrr. Við sáum það í síðustu
kreppu að þau fyrirtæki sem uppfylltu
Framúrskarandi skilyrðin komu mun betur
út úr henni en meðaltalið. Það þýðir ekki að
öll fyrirtæki á listanum verði hólpin, því miður, en þessi fyrirtæki hafa meira borð fyrir
báru þegar á reynir.“

Hlutfallslega lítil fækkun
Spurð að því hvort eitthvað hafi komið á
óvart við vinnslu listans þetta árið segir
Brynja að það hafi komið skemmtilega á
óvart hvað fyrirtækjum fækkaði lítið á listanum frá fyrra ári. „Áður en COVID-19faraldurinn skall á var þegar orðið útlit fyrir
að einhver samdráttur yrði í íslensku efnahagslífi,“ segir Brynja. „Það kom því
skemmtilega á óvart við vinnslu listans í ár
að sjá að fækkun fyrirtækja á listanum var
hlutfallslega lítil frá árinu áður þrátt fyrir
það sem á undan hefur gengið og þrátt fyrir
þær áskoranir sem íslensk fyrirtæki standa
frammi fyrir um þessar mundir.
Einnig vakti það athygli okkar að ferðaþjónustufyrirtækjum fækkar á meðan fyrirtækjum í byggingar- og mannvirkjagerð
fjölgar. Áhrifin af falli Wow air koma berlega í ljós í ársreikningum ferðaþjónustufyrirtækja fyrir árið 2019 auk þess sem ein-

hverra áhrifa frá COVID-19-faraldrinum er
þegar farið að gæta í rekstri þeirra. Þau
ferðaþjónustufyrirtæki sem eftir standa á
listanum eiga erfitt verk fyrir höndum næstu
misseri en þau standa vissulega sterkari fótum en flest önnur.
Það er skemmtilegt að sjá þessa fjölgun
byggingarfyrirtækja á listanum ár frá ári.
Það ber vissulega vott um breyttar aðstæður
í efnahagslífinu en einnig að það eru fleiri
byggingarfyrirtæki sem standa stöðugum
fótum og sýna ráðdeild í rekstri, sem eru
mjög jákvæð merki. Það verður áhugavert
að sjá hvaða áhrif innspýting stjórnvalda í
innviðaverkefni mun hafa á þennan geira.
Það má líka nefna það að það eru jákvæð
teikn á lofti í kynjasamsetningu í stjórnum
og framkvæmdastjórnum Framúrskarandi
fyrirtækja. Hlutfall kvenna í stjórnum Framúrskarandi fyrirtækja jókst um eitt prósentustig frá fyrra ári í 25%, sem er örlítið
hærra en meðaltal allra fyrirtækja, og hlutfall kvenframkvæmdastjóra jókst úr 12% í
13%. Þetta hlutfall er auðvitað enn allt of
lágt og við vonumst til að sjá að það haldi
áfram að vaxa.“

Hitamælir á heilbrigði atvinnulífsins
Framúrskarandi fyrirtækjum hefur fjölgað
nokkuð frá því viðurkenningin var fyrst
veitt. Spurð að því hvort þróun á fjölda
Framúrskarandi fyrirtækja hafi eitthvað að
segja um stöðu og horfur í hagkerfinu segir

Brynja að líta megi á Framúrskarandi-vottunina sem ákveðinn hitamæli á heilbrigði íslensks atvinnulífs. „Á þessum ellefu árum
höfum við séð fjölda fyrirtækja sem uppfylla
skilyrðin vaxa úr 178 árið 2010 upp í 842 í
ár, sem endurspeglar efnahagsvöxtinn sem
við höfum séð hér frá hruni og er auðvitað
fagnaðarefni.
Það hvað fyrirtækin á listanum eru orðin
mörg skiptir gífurlega miklu máli, því þetta
eru fyrirtækin sem eru líklegust til að komast í gegnum kreppuna sem nú blasir við.
Framúrskarandi fyrirtækjum hefur fækkað
lítillega á milli ára og það gefur einhverja
vísbendingu um að það hafi verið einhver
kólnun í íslensku atvinnulífi óháð COVID. Sú
staðreynd að fækkunin er hlutfallslega lítil
er hins vegar gott merki um að íslenskt atvinnulíf stendur sterkum fótum, sem skiptir
máli í því áfalli sem COVID-19-faraldurinn
er fyrir íslenskt efnahagslíf.
Við gerum svo ráð fyrir talsverðri fækkun
á listanum á næsta ári þegar áhrif Covid
munu koma betur í ljós. Við munum vonandi
sjá sem flest af þeim fyrirtækjum á listanum
aftur innan nokkurra ára.“
Brynja bætir því við að líta megi á fyrirtækin sem uppfylla skilyrðin sem þarf til að
verða Framúrskarandi fyrirtæki sem bakbeinið í íslensku atvinnulífi. „Það skiptir máli
að verðlauna fyrirtæki fyrir góðan árangur í
rekstri, ekki bara fyrir eitt ár í einu heldur
5 SJÁ SÍÐU 8

TRAUST
FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI
FRÁ 1998

BRÁÐ ehf.
ER Á LISTA FRAMÚRSKARANDI
FYRIRTÆKJA FRÁ UPPHAFI
Fyrir það erum við þakklát frábæru starfsfólki,
sístækkandi hópi viðskiptavina
og einstakri íslenskri náttúru.
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108 REYKJAVÍK
SÍMI 568 8410
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ár. Mörg fyrirtæki eru hins vegar búin að fá
frystingu lána og njóta ýmissa úrræða frá
stjórnvöldum sem gerir það að verkum að
áhrifa faraldursins er enn ekki farið að gæta
að fullu í lánshæfismatinu. Þess vegna þróuðum við í vor sérstakan mælikvarða á
óvissu í rekstrarumhverfi fyrirtækja vegna
COVID-faraldursins í samstarfi við Creditinfo í Eistlandi, Lettlandi og Tékklandi.
Mælikvarðinn nefnist COVID-váhrifamat og
með honum gátum við flokkað fyrirtæki eftir
því hversu mikil áhrif faraldurinn gæti haft á
rekstur fyrirtækjanna. Með því að greina
fyrirtæki með tilliti til COVID-váhrifamats
og lánshæfismats gátum við fengið glögga
mynd af stöðu allra þeirra fyrirtækja sem
komu til greina sem Framúrskarandi fyrirtæki.“

Mikill fjöldi hefur komið saman í Hörpu síðustu ár til
að heiðra fyrirtækin á listanum. Að þessu sinni buðu
aðstæður ekki upp á hátíðahöld af því tagi en vonandi
hafa aðstæður breyst til batnaðar að ári liðnu.

Nýr mælikvarði á sjálfbærni í rekstri

Morgunblaðið/Hari

fyrir þrautseigju í rekstri yfir tíma,“ segir
Brynja. „Vinna okkar við að útbúa lista yfir
Framúrskarandi fyrirtæki snýst ekki um að
verðlauna fyrirtæki fyrir mikinn gróða, þótt
myndarlegur hagnaður sé oft fylgifiskur
framúrskarandi reksturs. Við viljum verðlauna fyrirtæki fyrir stöðugan rekstur og við
finnum svo sannarlega fyrir því á tímum
heimsfaraldurs hvað stöðugur og heilbrigður
rekstur skiptir miklu máli þegar á reynir.
Reynsla okkar af efnahagshruninu 2008
sýnir að það eru Framúrskarandi fyrirtæki
sem eru líklegust til að standa af sér erfiðleika á borð við þá sem við stöndum öll
frammi fyrir núna vegna COVID-19faraldursins. Það skiptir líka máli fyrir hagkerfið í heild að hér starfi öflug fyrirtæki
sem skapa störf og verðmæti til langs tíma.
Við þetta má bæta að það skiptir máli að
hafa sýnileg gögn um heilbrigði atvinnulífsins til að geta haft góða mynd af stöðunni
hverju sinni. Við höfum lesið ótal fréttir síðastliðna mánuði um fyrirtæki sem hafa farið
í gjaldþrot eða tapað miklu á faraldrinum en
beinum ekki nógu oft sviðsljósinu á fyrirtæki
sem standa sterkum fótum. Þess vegna
skiptir okkur miklu máli að vera í samstarfi
við Morgunblaðið um að vekja athygli á
þessum Framúrskarandi fyrirtækjum sem
eru mörg hver ekki í sviðsljósi fjölmiðla
dagsdaglega.“

Jákvæðar fyrirmyndir
fyrir atvinnulífið

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Mikil eftirvænting er jafnan fyrir því hvaða fyrirtæki hlýtur nýsköpunarviðurkenninguna.

COVID-váhrifamat Creditinfo
Spurð að því hvaða áhrif COVID-19faraldurinn hafði á vinnslu listans yfir Framúrskarandi fyrirtæki segir Brynja að faraldurinn hafi haft í för með sér miklar áskoranir. „Á hverju ári fer mikil vinna hjá
starfsfólki Creditinfo í að setja saman lista
yfir Framúrskarandi fyrirtæki,“ segir
Brynja. „Við kappkostum að tryggja gæði
listans og að hvert og eitt fyrirtæki á listanum stundi heilbrigðan rekstur. Vinnsla
listans byggist að mestu á niðurstöðum ársreikninga en því til viðbótar bætum við skilyrðum um að fyrirtæki þurfi að vera með
gott lánshæfismat. Þannig náum við að sigta
út fyrirtæki sem voru kannski í góðum málum árinu áður en hafa lent í erfiðleikum á
þessu ári.
Vegna COVID-19-faraldursins þurftum við
að rýna öll fyrirtækin á listanum gaumgæfilega til að tryggja að á honum væru aðeins
fyrirtæki sem stæðu sterkum fótum út þetta

Samhliða birtingu lista yfir Framúrskarandi fyrirtæki hefur Creditinfo veitt sérstök
hvatningarverðlaun fyrir framúrskarandi
samfélagsábyrgð og framúrskarandi nýsköpun. Brynja telur að íslensk fyrirtæki séu í
auknum mæli farin að taka þessa þætti alvarlega. „Með því að veita sérstök verðlaun
fyrir framúrskarandi samfélagsábyrgð og
framúrskarandi nýsköpun viljum við hvetja
fyrirtæki til góðra verka í þessum efnum,“
segir Brynja. „Þar sem erfitt er að mæla
þessa þætti með beinum hætti fórum við þá
leið að setja saman dómnefnd í hvorum
flokki fyrir sig sem greinir Framúrskarandi
fyrirtæki með tilliti til þessara þátta. Okkur
þótti mikilvægt að faglegasta nálgunin væri
farin við að velja þau fyrirtæki sem fá verðlaunin og höfum átt frábært samstarf við
Festu og Icelandic Startups um að skipa
dómnefndirnar fagfólki og þróa mælikvarðana ár frá ári. Okkar von er líka sú að
verðlaunin dragi fram fyrirmyndir í samfélagsábyrgð og nýsköpun í rekstri.
Við getum sagt frá því núna að frá og með
næsta ári munum við bæta við mælikvörðum
um sjálfbærni í rekstri sem verður eitt af
skilyrðum þess að fyrirtæki teljist Framúrskarandi. Með þessu viljum við leggja okkar
af mörkum svo að til séu mælikvarðar fyrir
sjálfbærni og að þeir verði aðgengilegir og
nýttir til mats á fyrirtækjum á sama hátt og
upplýsingar úr ársreikningum.
Við munum taka þetta í skrefum og byrja
smátt en þegar fram líða stundir sjáum við
fyrir okkur að mæla þessa þætti með umfangsmeiri hætti. Það skiptir miklu máli að
fyrirtæki sem vilja ná árangri í sjálfbærni
geti stuðst við mælikvarða og sett sér raunhæf markmið í þessum efnum.“

Morgunblaðið/Hari

Samfélagsábyrgð skiptir sífellt stærra máli í rekstri fyrirtækja og fyrirtæki sem reynst hafa
framúrskarandi á því sviði hafa verið heiðruð. Árið í ár er engin undantekning frá því.

Algengt er að sjá íslensk fyrirtæki auglýsa
það að þau séu Framúrskarandi fyrirtæki.
Spurð að því hvort vitund fyrirtækja og almennings gagnvart viðurkenningunni hafi
breyst á síðastliðnum árum segist Brynja
finna fyrir því. „Nú eru ellefu ár liðin frá því
að við fórum að veita viðurkenninguna fyrst
og umfangið í kringum Framúrskarandi
fyrirtæki hefur svo sannarlega aukist á þeim
tíma. Á sama tíma og fyrirtækjum hefur
fjölgað á listanum hefur hagkerfið vaxið umtalsvert, enda hófum við þessa vegferð stuttu
eftir efnahagshrunið 2008. Það var algengur
misskilningur hér á árum áður að viðurkenningin snerist um að verðlauna fyrirtækin
sem græða mest en nú held ég að flestir séu
meðvitaðir um að Framúrskarandi fyrirtæki
eru fyrirtæki sem hafa sýnt fram á stöðugleika og ábyrgð í sínum rekstri. Framúrskarandi fyrirtæki vilja líka mörg hver
flagga þessum árangri, ekki bara í auglýsingum heldur nota þau vottunina í samskiptum við erlenda birgja og í atvinnuauglýsingum svo dæmi séu tekin.
Það skiptir máli fyrir íslenskt efnahagslíf
að sem flest fyrirtæki stundi heilbrigðan og
stöðugan rekstur. Okkar von er sú að með
því að veita þessa viðurkenningu náum við
að draga fram jákvæðar fyrirmyndir fyrir íslenskt atvinnulíf svo það nái áfram að
blómstra. Á þessum krefjandi tímum sem við
stöndum frammi fyrir núna er sérstaklega
mikilvægt að hvetja íslenskt atvinnulíf til
dáða og fagna framúrskarandi árangri í
rekstri.“

FRAMÚRSKARANDI
FYRIRTÆKI
1. sæti 20172019

UMHVERFISHANDBÓK
Á vefsíðu BYKO finnur þú
umhverfishandbókina
þar sem við förum yfir
umhverfisstefnuna okkar,
markmiðin okkar og hvernig
við flokkum.

MINNI SÓUN

VISTVÆNT HÚS
Langar þig til að velja
vistvæna kosti þegar þú
ert að framkvæma?
Á vefnum okkar er lifandi
skjal með sístækkandi
lista af umhverfisvænum
vörum sem þú getur
fengið í BYKO

Kjarnamarkmið BYKO

HEIMSMARKMIÐIN
Markmið Sameinuðu þjóðanna
um sjálfbæra þróun

ÁBYRG NEYSLA
OGFRAMLEIÐSLA

BÆTT FLOKKUN OG
UMGENGNI

SAMVINNAUM
MARKMIÐIN
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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

Eyrir Invest hf.

Reykjavík

Starfsemi
eignarhaldsfélaga

Margrét Jónsdóttir

124.222.919

105395=

92.552.525

154346=

74,5%

250=

2

Marel hf.

Garðabæ

Framleiðsla á vélum fyrir
matvæla-, drykkjarvöruog tóbaksvinnslu

Árni Oddur Þórðarson

252.806.796

214286=

129.826.314

216284=

51,4%

17278=

3

Landsvirkjun

Reykjavík

Framleiðsla rafmagns

Hörður Arnarson

530.615.756

45050=

270.706.819

45050=

51,0%

17179=

4

Samherji hf.

Akureyri

Starfsemi
eignarhaldsfélaga

Björgólfur Jóhannsson

95.320.604

81419=

62.974.863

105395=

66,1%

22228=

5

Össur hf.

Reykjavík

Framleiðsla á tækjum og
vörum til lækninga og
tannlækninga

Jón Sigurðsson

132.080.621

112388=

68.900.572

115385=

52,2%

17575=

6

Síldarvinnslan hf.

Neskaupsstaður

Frysting fiskafurða,
krabbadýra og lindýra

Gunnþór Björn
Ingvason

64.330.742

55445=

43.660.546

73427=

67,9%

22822=

7

Kaupfélag
Skagfirðinga (svf.)

Sauðárkrókur

Stórmarkaðir og
matvöruverslanir

Þórólfur Gíslason

70.011.480

59441=

39.907.558

66434=

57,0%

19159=

8

Brim hf.

Reykjavík

Frysting fiskafurða,
krabbadýra og lindýra

Ægir Páll Friðbertsson

95.176.081

81419=

43.107.552

72428=

45,3%

15298=

9

Samherji Ísland ehf.

Akureyri

Útgerð fiskiskipa

Þorsteinn Már
Baldvinsson

28.468.338

24476=

18.424.660

31469=

64,7%

21733=

10

Félagsbústaðir hf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Sigrún Árnadóttir

93.733.803

79421=

47.229.617

79421=

50,4%

16981=

11

Reginn hf.

Kópavogur

Starfsemi
eignarhaldsfélaga

Helgi Smári
Gunnarsson

144.665.000

123377=

46.042.000

77423=

31,8%

107143=

12

Útgerðarfélag
Reykjavíkur hf.

Reykjavík

Útgerð fiskiskipa

Runólfur Viðar
Guðmundsson

62.970.245

53447=

32.146.207

53447=

51,0%

17179=

13

FISK-Seafood ehf.

Sauðárkrókur

Útgerð fiskiskipa

Friðbjörn Ásbjörnsson

44.047.638

37463=

28.027.632

47453=

63,6%

21337=

14

Sjóvá-Almennar
tryggingar hf.

Reykjavík

Skaðatryggingar

Hermann Björnsson

50.983.631

43457=

16.293.948

27473=

32,0%

107143=

15

Landsnet hf.

Reykjavík

Flutningur rafmagns

Guðmundur Ingi
Ásmundsson

103.214.378

88412=

47.387.762

79421=

45,9%

15496=

16

Reitir fasteignafélag hf.

Reykjavík

Starfsemi
eignarhaldsfélaga

Guðjón Auðunsson

151.640.000

129371=

47.644.000

79421=

31,4%

105145=

17

Síminn hf.

Reykjavík

Þráðlaus fjarskipti

Orri Hauksson

65.521.000

56444=

36.632.000

61439=

55,9%

18862=

18

Bláa Lónið hf.

Grindavík

Heilsu- og
líkamsræktarstöðvar

Grímur Karl
Sæmundsen

24.923.039

21479=

10.804.869

18482=

43,4%

146104=

19

Eik fasteignafélag hf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Garðar Hannes
Friðjónsson

102.594.000

87413=

32.553.000

54446=

31,7%

106144=

20

Festi hf.

Kópavogur

Önnur blönduð smásala

Eggert Þór
Kristófersson

81.244.343

69431=

28.688.244

48452=

35,3%

118132=

GARMIN.IS/MARQ

MARQ COLLECTION
™

BYGGT Á OKKAR DNA . ÓSVIKIN SMÁ ATRIÐI.
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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

Eigið fé alls

Eiginfjárhlutfall

1

Íslenska
útflutningsmiðstöðin
ehf.

Reykjavík

Umboðsverslun með fisk
og fiskafurðir

Óttar Magnús G
Yngvason

384.389

176324=

166.602

91409=

43,3%

118132=

2

Logos slf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Þórólfur Jónsson

889.216

40694=

467.849

255245=

52,6%

143107=

3

Men and Mice ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Magnús Eðvald
Björnsson

898.078

41090=

593.148

323177=

66,0%

18070=

4

Rauðás Hugbúnaður
ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Einar Þór Egilsson

903.203

41288=

826.116

45050=

91,5%

2491=

5

Motus ehf.

Reykjavík

Innheimtuþjónusta og
upplýsingar um lánstraust

Sigurður Arnar Jónsson

985.367

45050=

393.164

214286=

39,9%

109141=

6

Læknisfræðileg
myndgreining ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Ragnheiður
Sigvaldadóttir

614.368

281219=

260.299

142358=

42,4%

116134=

7

Fjárvakur – Icelandair
Shared Services ehf.

Reykjavík

Reikningshald, bókhald
og endurskoðun; skattaráðgjöf

María Sólbergsdóttir

697.644

319181=

417.685

228272=

59,9%

16387=

8

Hamar ehf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Kári Pálsson

949.726

43466=

724.082

394106=

76,2%

20842=

9

Core ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun

Kamilla Sveinsdóttir

801.042

366134=

444.690

242258=

55,5%

15199=

10

B.E. Húsbyggingar ehf.

Akureyri

Bygging íbúðar- og
atvinnuhúsnæðis

Jón Páll Tryggvason

770.811

352148=

575.684

314186=

74,7%

20446=

11

Fitjaborg ehf.

Garðabæ

Söluturnar

Snorri Guðmundsson

807.608

369131=

740.363

40397=

91,7%

250=

12

Sementsverksmiðjan
ehf.

Akranes

Sementsframleiðsla

Gunnar Hermann
Sigurðsson

848.230

387113=

734.329

400100=

86,6%

23614=

13

Saltkaup ehf.

Hafnarfjörður

Blönduð heildverslun

Hilmar Þór Hilmarsson

588.935

269231=

421.082

229271=

71,5%

19555=

14

Inmarsat Solutions ehf.

Kópavogur

Gervihnattafjarskipti

Jóhann H Bjarnason

363.266

166334=

197.026

107393=

54,2%

148102=

15

Málmsteypa Þorgríms
Jónssonar ehf.

Garðabæ

Járnsteypa

Jón Þór Þorgrímsson

262.629

120380=

148.552

81419=

56,6%

15496=

16

SSG verktakar ehf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og
atvinnuhúsnæðis

Sigurður Sveinbjörn
Gylfason

785.510

359141=

569.086

310190=

72,4%

19753=

17

Jónar Transport hf.

Reykjavík

Þjónustustarfsemi tengd
flutningum á sjó og vatni

Kristján Pálsson

980.739

44852=

346.230

189311=

35,3%

96154=

18

LEX ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Örn Gunnarsson

652.199

298202=

219.589

120380=

33,7%

92158=

19

DK Hugbúnaður ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Magnús Pálsson

627.576

287213=

405.183

221279=

64,6%

17674=

20

Scandinavian Travel
Services ehf.

Kópavogur

Ferðaskrifstofur

Miguel Angel R.
Fernandez

644.527

294206=

525.213

286214=

81,5%

22228=

NÚMER 1 Á ÍTALÍU
SÍÐAN
1877

Prótínríkt durum hveiti
100% endurnýjanlegar pakkningar
Frá Barilla fjölskyldunni

M E I S TA R A R Í PA S TAG E R Ð
S Í ÐA N 1 87 7.
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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

Eiginfjárhlutfall

1

Hlaðir ehf

Grenivík

Útgerð fiskiskipa

Þorsteinn Ágúst
Harðarson

183.699

41585=

152.379

45050=

83,0%

2

Heyrnartækni ehf

Reykjavík

Önnur ótalin smásala
á nýjum vörum í
sérverslunum

Björn Víðisson

169.848

383117=

101.457

300200=

3

Ó.D ehf

Kópavogur

Reikningshald, bókhald og
endurskoðun; skattaráðgjöf

Ómar Davíðsson

168.007

379121=

128.608

380120=

76,5%

22228=

4

Fjeldsted & Blöndal
lögmannsstofa slf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Halldór Karl Halldórsson

178.473

40397=

104.268

308192=

58,4%

16981=

5

Expectus ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur
rekstrarráðgjöf

Gunnar Steinn
Magnússon

194.686

43961=

107.519

318182=

55,2%

16090=

6

Bygg bræður ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Helgi Gíslason

143.989

325175=

118.922

351149=

82,6%

23911=

7

One Systems Ísland ehf

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Ingimar Arndal Árnason

131.277

296204=

30.010

89411=

22,9%

66184=

8

ASK Arkitektar ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og
skyld tæknileg ráðgjöf

Helgi Már Halldórsson

158.585

358142=

97.229

287213=

61,3%

17872=

9

Beiersdorf ehf.

Reykjavík

Heildverslun með ilmvötn
og snyrtivörur

Ólafur Gylfason

145.385

328172=

97.979

289211=

67,4%

19555=

10

Loftmyndir ehf.

Reykjavík

Starfsemi á sviði landmælinga; jarðfræðilegar
rannsóknir

Karl Arnar Arnarson

146.668

331169=

102.558

303197=

69,9%

20248=

11

Malbiksviðgerðir ehf.

Kópavogur

Vegagerð

Þorvarður Kristjánsson

114.835

259241=

61.816

183317=

53,8%

15694=

12

Gleipnir verktakar ehf.

Reykjavík

Undirbúningsvinna á
byggingarsvæði

Heimir Heimisson

199.393

45050=

111.521

329171=

55,9%

16288=

13

Rue de Net
Reykjavík ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Alfred Bæhrenz
Þórðarson

199.236

45050=

96.355

285215=

48,4%

140110=

14

Livio Reykjavík ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Snorri Einarsson

113.370

256244=

62.356

184316=

55,0%

15991=

15

Kraftlagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning
hitunar- og loftræstikerfa

Garðar Rafn Halldórsson

185.761

41981=

94.262

278222=

50,7%

147103=

16

InExchange ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði
upplýsingatækni

Gunnar Bjarnason

171.503

387113=

148.001

43763=

86,3%

250=

17

Blautur ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Arnar Þór Gíslason

162.585

367133=

74.844

221279=

46,0%

133117=

18

Reklar ehf

Hafnarfjörður

Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun

Ingimar Bjarnason

172.035

388112=

119.418

353147=

69,4%

20149=

19

Blikksmiðjan Vík ehf

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Eyjólfur Ingimundarson

133.498

301199=

50.795

150350=

38,0%

110140=

20

Brandenburg ehf.

Reykjavík

Auglýsingastofur

Ragnar Vilberg
Gunnarsson

106.934

241259=

61.580

182318=

57,6%

16783=

59,7%

24010=

17377=

Hágæða
vinnuföt
mikið úrval
Sérmerkjum fyrir fyrirtæki

vinnuföt fást í
Mikið úrval af öryggisvörum

Verkfæri og festingar
HAGI ehf

Stórhöfða 37 • 110 Reykjavík • S. 414-3700 • hagi@hagi.is •

Hagi ehf HILTI
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Eyjólfur Árni Rafnsson var endurkjörinn formaður
SA þegar kórónuveirufaraldurinn var að ná sér á
strik. Hann hefur haft í nógu að snúast vegna þeirra
atburða sem fylgt hafa í kjölfar farsóttarinnar.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Mestu skiptir að verja og skapa störf
“
E
yjólfur Árni Rafnsson var endurkjörinn formaður Samtaka atvinnulífsins í
vor í upphafi Covid-faraldursins. Þá
renndi hann ekki grun í, frekar en aðrir, að framundan væru þær gríðarlegu efnahagshamfarir sem raunin hefur orðið, þær mestu sem
gengið hafa yfir íslenskt atvinnulíf síðustu 100 árin, líkt og heimsbyggðina alla. Hann segir áskoranirnar framundan stórar en að með bjartsýni og
dugnað að vopni muni íslenskt samfélag rétta
hratt úr kútnum.
„Í þessu ástandi er mér auðvitað efst í huga
það mikla atvinnuleysi sem nú er og það hefur
því miður verið að aukast að undanförnu. Flest
bendir til þess að það muni halda áfram að
aukast út þetta ár. Af þeim sökum erum við ekki
búin að finna botninn ennþá en eini kosturinn við
það þegar þangað er komið er sá að þá er hægt
að spyrna sér af krafti upp að nýju.“

Flókin staða á vinnumarkaðnum
Hann segir flókna stöðu uppi fyrir atvinnurekendur. Kjarasamningar hafi verið undirritaðir í
apríl í fyrra og þeir hafi átt að varða leiðina
áfram. Þeir séu hins vegar ekki tækir til þess eftir að kórónuveiran breiddist út um heimsbyggðina með þeim afleiðingum sem orðið hafa.
„Þessir samningar hafa gengið undir heitinu
lífskjarasamningar og miðað við horfurnar þegar
þeir voru undirritaðir áttu þeir einmitt að geta
orðið það. Nú hefur efnahagslífinu hreinilega
verið snúið á hvolf og kjarasamningsumhverfinu
þar með. Þessir samningar eru nú orðnir mörgum fyrirtækjum mjög þungir og þeir munu reynast mörgum fyrirtækjum afar erfiðir á næstu
mánuðum. Næstu umsömdu hækkanir eru nú
um áramótin og ef ekkert verður að gert munu
þessar hækkanir þrýsta enn á aukið atvinnuleysi.“
Eyjólfur Árni segir að sem betur fer séu mörg
fyrirtæki í landinu sterk og í ákveðnum greinum
gangi ágætlega, þrátt fyrir allt. Það séu fyrirtæki
sem geti að einhverju leyti risið undir þessum
hækkunum en miðað við þróun gengis undan-

Það þarf að styðja við þá sem missa vinnuna
en aðalmarkmiðið hlýtur að vera að koma fólki
inn á vinnumarkaðinn aftur. Það er eina langtímalausnin sem gengur upp og skiptir hvert
okkar og samfélagið allt raunverulegu máli.

farna mánuði þar sem krónan hefur gefið eftir sé
hætt við að hækkun launa skili sér í meira mæli
út í verðlagið hjá einhverjum atvinnugreinum en
verið hefur.
„Það sem vegur upp á móti þessari þróun er
hversu hraustlega ríkissjóður hefur tekið undir
með atvinnulífinu. Það ber að þakka. Sterk staða
ríkissjóðs fyrir kreppuna skiptir þar miklu máli
og líklega var hann á margan hátt betur búinn
undir þetta en nokkur annar slíkur í Evrópu þegar áfallið dundi yfir. En það eru takmörk fyrir því
hvað hægt er að krefja ríkið um og nú safnar það
miklum skuldum. Auk þess er afar varhugavert
að ætla að tryggja hátt atvinnustig með því að
færa störfin af almenna markaðnum og yfir á
þann opinbera. Það mun leiða af sér ójafnvægi
sem ekki getur talist sjálfbært til lengdar,“ segir
Eyjólfur Árni.

Nú skipta innviðirnir máli
Hann bendir á að auk sterkrar stöðu ríkissjóðs
þá búi efnahagslífið að því að hér hefur verið lagt
í mikla uppbyggingu innviða á síðustu árum.
„Það á m.a. við um ferðaþjónustuna. Vissulega
hefur ákveðin þekking glatast og reynsla en fjárfestingin er þó að stærstum hluta enn til staðar.
Það gerir okkur kleift að bregðast hratt við þegar landið opnast á ný. Við erum í miklum samskiptum við atvinnurekendasamtök í Evrópu,
m.a. á Norðurlöndum, og þar er víða gert ráð fyrir að það muni taka 4 til 5 ár að koma hagkerfunum á sama stað og þau voru í janúar síðastliðnum. Það gæti orðið reyndin hér en smæð

samfélagsins og sveigjanleikinn sem það býður
upp á gæti þó tryggt okkur hraðari endurreisn
hér en í löndunum í kringum okkur.“
Eyjólfur Árni minnir þó á að hagkerfi samtímans eru mjög samtvinnuð og við erum að miklu
leyti bundin af því hvernig aðrar þjóðir bregðast
við, ekki síst þegar kemur að ferðalögum milli
landa og neyslu á vörum og þjónustu sem við
bjóðum upp á.
Spurður út í hvað þurfi að gerast á komandi
vikum og mánuðum til þess að gera hagkerfið
sem best í stakk búið til þess að takast á við endurreisnina, segir Eyjólfur Árni að líta þurfi til
margra þátta. Hann telur þó enn mikilvægt að
setjast yfir kjarasamningana eins og þeir standa
og leita endurskoðunar á þeim.
„Það voru mikil vonbrigði þegar viðsemjendur
okkar neituðu að setjast niður og fara yfir stöðuna og hvað hægt væri að gera til þess að bregðast við gjörbreyttum aðstæðum. Að öllu óbreyttu
munu fyrrnefndar hækkanir auka enn á atvinnuleysið og það getum við ekki unað við. Ég er hins
vegar bjartsýnn að eðlisfari og tel því að það sé
enn von um að við getum náð fram samtali um
þessi mál og fundið þessum mikilvægu samningum farveg sem verji störfin og skapi jarðveg
til þess að til verði ný störf. Annað væri mikil
vonbrigði að mínu mati.“

Koma þarf fólki að nýju til starfa
Hann segir að nauðsynlegt hafi verið að styðja
við þá sem misst hafa vinnuna á undanförnum
mánuðum og að þar hafi tímabundin úrræði um

tekjutengingu atvinnuleysisbóta skipt miklu
máli. Hins vegar telur Eyjólfur Árni óheppilegt
að einblína á aðgerðir af þessum toga.
„Það þarf að styðja við þá sem missa vinnuna
en aðalmarkmiðið hlýtur að vera að koma fólki
inn á vinnumarkaðinn aftur. Það er eina langtímalausnin sem gengur upp og skiptir hvert
okkar og samfélagið allt raunverulegu máli.“
En það eru fleiri þættir sem huga þarf að. Til
skamms tíma séu úrlausnarefnin að létta undir
með atvinnulífinu til að verja störfin en til framtíðar muni ný störf skapast, m.a. á grundvelli nýsköpunar.
„Við ræðum oft um mikilvægi nýsköpunar,
ekki síst þegar gefur á bátinn. En hún er ekki
eitthvað sem kippir hlutunum í liðinn sisvona.
Nýsköpun er langtímamarkmið sem við verðum
að halda fast í, alveg óháð því hvort það gengur
vel eða illa á hverjum tíma. Við höfum á mörgum
sviðum stundað frábæra nýsköpun, m.a. í sjávarútvegi og iðnaði í áratugi með góðum árangri og
við viljum halda áfram að útvíkka það starf. Það
gerist ekki endilega með styrkjum frá hinu opinbera en við þurfum að þróa kerfið meira í þá átt
sem við sjáum víða erlendis þannig að ríkisvaldið
leggi ekki óþarfa byrðar á nýsköpunarstarfið.
Ríkið þarf að halda aftur af þeim freistingum að
skattleggja nýsköpunina og leggja á hana gjöld
af ýmsum toga. Það er ein besta leiðin til þess að
tryggja grósku í þeim efnum.“

Bjartsýnn þrátt fyrir alla ágjöfina
Þrátt fyrir það ískyggilega ástand sem uppi er
og alla þá óvissu sem fylgir útbreiðslu kórónuveirunnar er Eyjólfur Árni bjartsýnn fyrir hönd
íslensks atvinnulífs. Bendir hann m.a. á þau fjölmörgu öflugu fyrirtæki sem fylla listann yfir
framúrskarandi fyrirtæki, því til staðfestingar.
„Það eru fyrirtækin í landinu sem skapa störfin og tryggja verðmætasköpun til framtíðar. Við
höfum öll sem samfélag hagsmuni af því að þeim
gangi vel. Þegar atvinnulífið blómstrar, þá
blómstrar íslenskt samfélag.“
ses@mbl.is

THE FRIENDLY YEARS
1.nóvember ár hvert hefst nýtt vinaár hjá Maria Nila.
Þetta almanaksár felur í sér stærri góðgerðaherferð í tengslum
við vegan daginn og yfir allt árið, nýja útgáfu af The Friendly Reader,
og lokaúthlutun á fjárstuðningi við ákveðið málefni. Í ár hefur Maria Nila
ákveðið að setja mjaldrana í öndvegi. Í samvinnu við reyndan samstarfsaðila okkar,
hin öruggu samtök sem stuðla að verndun dýra í náttúrulegu umhverfi sínu,
The Perfect World Foundation, munum við styðja við Sea Life Trust’s Beluga
Whale Sanctuary, en markmið þeirra er að veita þeim mjöldrum sem hefur verið
haldið föngnum örugg og nátturuleg heimkynni. Í dag búa tveir fyrstu íbúarnir
á griðastaðnum, tveir kvenkyns mjaldrar, Litla grá og Litla hvít.
Griðastaðurinn er í Klettsvík á Heimaey, þar sem möguleiki
er á nauðsynlegum og sem eðlilegustu aðstæðum fyrir þessa hvali.
Þetta er fyrsti griðastaður sinnar tegundar sem hefur verið gerður til að
endurnýja kynni fanginna hvala af sínu náttúrulega umhverfi. Fjörðurinn
veitir mjöldrunum nægt svæði til að synda, kanna og kafa djúpt. Hann
inniheldur náttúrulegt innrennsli og stöð í landi sem gerir starfsfólki
Sea Life Trust kleift að fylgjast með og meta hvalina.

Saman getum við breytt!
Lestu meira um verkefni hér:
theperfectworld.com/save-the-beluga/

HAFÐU SAMBAND

Regalo ehf, Lynghálsi 5, 110 Rvk, S: 512 – 7777
regalo@regalo.is | www.marianila.com | @marianilastockholm | @regalofagmenn

C LI M AT E CO M P E N SAT E D
1 0 0 % V E GA N & C R U E LT Y F R E E
P R O D U C E D I N SW E D E N
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„Sumar tegundir og afurðir seljast í miklu magni til
hótela og veitingastaða á ferðamannastöðum sem
í dag eru mannlausir. Framleiðendur sitja því uppi
með birgðir af óseldum fiski og þurfa að leita nýrra
markaða ella að hægja á veiðum,“ útskýrir Kristján.

Morgunblaðið/Eggert

Hafa þurft að aðlagast
breyttum aðstæðum
Þ
að gleður Kristján Þ. Davíðsson að
fyrirtæki hans skuli hafa tekist að
vera í hópi Framúrskarandi fyrirtækja allt frá því að Creditinfo
hleypti verkefninu af stokkunum. „Við kappkostum alltaf að standa okkur vel og gera sífellt
betur. Er hvetjandi þegar eftir því er tekið með
viðurkenningu eins og þessari,“ segir hann.
Kristján er formaður stjórnar Brims og segir að á undanförnum árum hafi það komið sér
vel fyrir félagið að starfsemin er fjölbreytt og
hægt að aðlaga hana sveiflum. „Það felst í því
viss áhættudreifing að hafa ekki öll eggin í
sömu körfu. Þetta sáum við vel á þessu ári og í
fyrra þegar loðnubrestur varð en hægt að
sækja í aðrar tegundir í staðinn. Við höfum nýlokið síldarvertíðinni og gekk hún bæði hratt
og vel, og í makrílnum veiddum við það magn
sem við þurftum að veiða, en geymum eitthvað
á milli fiskveiðiára.“
Brim hefur líka þurft að aðlagast breyttum
aðstæðum á markaði fyrir bolfiskafurðir.
Kristján segir kórónuveirufaraldurinn hafa
breytt áherslum kaupenda og að mikilvægir
hlutar markaðarins hafi sama sem gufað upp.
„Sumar tegundir og afurðir seljast í miklu
magni til hótela og veitingastaða á ferðamannastöðum sem í dag eru mannlausir.
Framleiðendur sitja því uppi með birgðir af
óseldum fiski og þurfa að leita nýrra markaða
ella að hægja á veiðum. Hér kemur í ljós einn af
mörgum kostum íslenska kvótakerfisins sem
leyfir okkur að láta fiskinn vera áfram í sjónum
og bíða veiða þangað til markaðsaðstæður
batna.“

Smásölumarkaður vex í faraldri
Þótt sala á fiski til hótela og veitingastaða
hafi dregist mikið saman þá hefur orðið aukning í sölu á fiski í matvöruverslunum og mælist
í tugum prósenta á sumum markaðssvæðum.
„Smásölumarkaðurinn hefur ekki náð að bæta

Í faraldrinum hefur sala á
fiski í matvöruverslunum og
netverslunum tekið kipp.
Morgunblaðið/Helgi Bjarnason

8. sæti

BRIM HF.
Stórt 8. sæti

Kristján Þ. Davíðsson
að fullu samdráttinn hjá hótelum og veitingastöðum og áhrifin eru misjöfn eftir því
hvaða fisktegund er um að ræða. Þannig virðist
vöxtur á neytendamarkaði ekki síst snúa að
þorski, ýsu og laxi.“
Fátt er svo með öllu illt að ekki boði nokkuð

gott og bendir Kristján á að kórónuveirufaraldurinn kunni að auka fiskneyslu til lengri
tíma litið. „Þegar má greina merki um það á
stöðum eins t.d. Bandaríkjunum að neytendur
eru að uppgötva það núna að úti í búð geta þau
fengið hollan og bragðgóðan fisk í roðlausum
og beinlausum bitum sem einfalt og fljótlegt er
að elda,“ segir hann og bætir við að faraldrurinn hafi líka minnt rækilega á mikilvægi
heilsusamlegs mataræðis en leitun sé að hollari
próteingjafa en fiski.

Fiskurinn leitar á netið
Þá má reikna með að faraldurinn breyti því
hvernig almenningur kaupir fisk, og að salan
færist í auknum mæli yfir á netið. Kristján seg-

ir að íslensk útgerðarfyrirtæki eigi að vera í
góðri stöðu til að grípa það tækifæri sem felst í
auknu vægi netverslunar enda er greinin
tæknivædd og á því hægt um vik með að sníða
vöruna að óskum neytenda, með bitum af öllum
mögulegum stærðum og gerðum, ferskum,
frystum eða söltuðum, með roði eða roðfletta,
beinlausa og snyrta eins og best verður á kosið.
„Margir af viðskiptavinum okkar eru að vinna
hörðum höndum að því að nýta tækifærin sem
þetta nýja umhverfi hefur skapað, en um árabil
hafa áhugaverðar tilraunir verið gerðar með
sölu á fiskbitum í heimsendingu og jafnvel í
áskrift. Nú upplifa flestir matvælaframleiðendur mikinn vöxt í þessum geira.“
ai@mbl.is
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Alfred segir að viðskiptamódelið snúi
meðal annars að því að ráða inn ungt
fólk og þjálfa það til starfa og ábyrgðar.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

Veita persónulegri þjónustu
egar maður heyrir eða sér á prenti
fyrirtækisnafnið franska Rue de
Net, þá er íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki ekki endilega það fyrsta
sem manni dettur í hug. Á íslensku myndi
nafnið útleggjast sem Netstræti, eins og Alfred B. Þórðarson, framkvæmdastjóri og einn
eigenda, útskýrir. „Árið 2003 tók ég að mér
verkefni á Ermarsundseyjunni Jersey fyrir
félaga minn Aðalstein Valdimarsson. Verkefnið snerist um að búa til veflausn ofan á
Navision-kerfi sem fyrirtæki hans þar úti
hafði þá þegar innleitt hjá nokkrum fjármálastofnunum. Samþættingin sem þarna
varð til milli vefs og Navision var nýlunda, svo
í kjölfarið ákváðum við að stofna fyrirtæki til
að þróa þetta áfram og selja með aðstoð samstarfsaðila. Þegar við fórum að velta mögulegu nafni fyrir okkur á fyrirtækið varð okkur
fyrst hugsað til brúargerðar, að brúa bilið
milli vefs og Navision. Á Jersey eru frönsk
götuheiti algeng og við ákváðum að kenna
fyrirtækið við götu í stað brúar og kalla það
Netstræti, eða Rue de Net. Þannig varð nafnið til,“ segir Alfred.

skiptavinina. Þá segir hann að lausnirnar séu
nú orðið allar í boði í skýinu, sem sé frábær
leið til að dreifa lausnum og veita þjónustu.

Þ

Seldu hingað og þangað um heiminn
Alfred segir að Rue de Net hafi lifað góðu
lífi fyrstu árin á því einu að selja þessa samþættingarvöru, hingað og þangað um heiminn.
Eins og fyrr segir var að hans sögn engin önnur virkilega góð leið til á markaðnum til að
brúa bil milli Navision og vefsins. Því hafi
samkeppnin ekki verið mikil. „Þegar Rue de
Net kynnti lausnina fyrir Microsoft, eiganda
Navision, þá líkaði þeim vel við, en sögðu að
við hefðum 18 mánuði til stefnu þar til Microsoft myndi sjálft koma með sambærilega
lausn á markaðinn. Við töldum þetta ágætistíma og lögðum okkur alla fram við að koma
vörunni á framfæri og hún sló í gegn hjá samstarfsaðilum og viðskiptavinum.“
Alfred segir að reyndin hafi orðið sú að
Microsoft hafi ekki komið með samkeppnishæfa lausn fyrr en hátt í 10 árum síðar, en eftir það hafi farið að draga úr nýsölum hjá Rue
de Net. „Varan lifir þó enn góðu lífi hjá mörgum viðskiptavinum okkar og við þróum og
þjónustum hana enn þann dag í dag.“

Alltaf í eigu starfsmanna
Þegar Rue de Net byrjaði að selja þessa

Snertilaus lausn fyrir daginn í dag

Ekkert þjónustuborð er hjá Rue de Net
heldur er hver og einn viðskiptamaður
beintengdur við sinn viðskiptastjóra.

365. sæti

RUE DE NET
Lítið 13. sæti

Alfred B. Þórðarson
vöru á Íslandi óskuðu viðskiptavinir fljótlega
líka eftir almennri þjónustu við Navision, sem
í dag kallast Microsoft Dynamics 365 Business
Central, eða bara Business Central. Árið 2007
varð því til þjónustufyrirtækið Rue de Net
Reykjavík. „Rue de Net Reykjavík er og hefur alltaf verið í eigu starfsmanna þess, og þar
eru flestir sömu eigendur í dag og voru í upphafi,“ segir Alfred.
Þó að Rue de Net Reykjavík hafi aðallega
verið stofnað til að veita þjónustu við Business
Central fór félagið fljótlega að þróa og selja
ýmsar viðbætur við kerfið. Viðbæturnar sem
um ræðir eru t.d. bankakerfi, samþykktarkerfi, rafrænir reikningar og vefverslanir að
sögn Alfreds. Þar að auki fór Rue de Net
Reykjavík fljótlega að endurselja verslunarkerfi og lausnir frá LS Retail. „Við þjónustum
Business Central og LS Central frá LS Retail
með okkar eigin viðbótum og jafnvel sérbreyt-

ingum þegar þarfir viðskiptavina okkar kalla á
slíkt.“

Veita betri og persónulegri þjónustu
Hvað þjónustuna varðar segir Alfred að þar
hafi Rue de Net Reykjavík frá upphafi einsett
sér að veita betri og persónulegri þjónustu en
aðrir. Þannig sé til dæmis ekkert þjónustuborð hjá fyrirtækinu, heldur er hver og einn
viðskiptamaður beintengdur við sinn
viðskiptastjóra. Viðskiptastjórinn sé ávallt
með puttann á púlsinum og viti jafnvel á undan viðskiptavininum hverju þurfi að breyta
eða hvað þarf að bæta. „En góð þjónusta
gengur auðvitað alltaf út á að vera með gott
starfsfólk. Það er lykillinn að velgengni Rue
de Net Reykjavík,“ segir Alfred.
Hann segir að viðskiptamódelið snúi meðal
annars að því að ráða inn ungt fólk og þjálfa
það til starfa og ábyrgðar. „Við erum núna
með um þrjátíu og fimm starfsmenn, og
meðalaldurinn er rétt í kringum 30 ár, ef litið
er framhjá aldri stofnenda. Við erum nokkur í
kringum fimmtugt, en langflest undir þrítugu.
Þetta er ótrúlega flott blanda af reyndu fólki
og mjög svo áhugasömu ungu fólki.“
Stærsti hluti tekna Rue de Net Reykjavíkur
er þjónustutekjur að sögn Alfreds, en fyrirtækið hugsar gjarnan um hugbúnaðarlausnirnar sem ákveðna leið til að þjónusta við-

Sem dæmi um lausn sem er vinsæl í dag
þegar kórónuveiran herjar á samfélagið okkar, og krafan um sjálfvirka og snertilausa
virkni í verslunum og veitingastöðum er sífellt
hærri, er hugbúnaður sem Alfred kallar snertilausa sjálfsafgreiðslu og er hún hluti af nýrri
vörulínu Rue de Net frá K3. Þessi lausn birtir
t.d. matseðil veitingahúss í síma viðskiptavinar þegar viðskiptavinurinn ber símann upp að afgreiðslunema á borðinu á veitingastaðnum. Viðskiptavinurinn velur svo í
símanum hvað hann vill kaupa, hann pantar,
greiðir og fær veitingarnar, án þess að koma
nokkurn tímann að afgreiðslukassa staðarins.
„Það er svo gaman að taka þátt í að hjálpa fyrirtækjum að taka stærri skref inn í þessa stafrænu framtíð. Það er það skemmtilegasta sem
við gerum.“
Aðspurður segir Alfred að kórónuveirufaraldurinn hafi einkum haft áhrif á sölustarf
Rue de Net Reykjavíkur, enda sé óvissan mikil og fyrirtæki vilji mörg fresta því að taka
ákvarðanir um kaup. „Það var samt mikið að
gera framan af þar sem við vorum með mikið
af uppsöfnuðum verkefnum frá fyrra ári sem
við gátum gripið í og unnið okkur í gegnum í
fyrstu bylgju faraldursins.“

Framtíðin er í skýinu
Viðskiptavinir Rue de Net Reykjavík eru
nær allir íslenskir að sögn Alfreds, og skipta
tugum. „Fyrirtækið gengur út á að þjónusta
íslensk fyrirtæki, eins og lagt var upp með í
byrjun. En vörurnar okkar eru auðvitað aðgengilegar hverjum sem vill kaupa þær í
skýinu, bæði hugbúnaður og jafnvel þjónusta.
Öll framtíðarsýn fyrirtækisins snýst um skýið.“
Spurður um galdurinn við góðan rekstur
hugbúnaðarfyrirtækis ár eftir ár, eins og gerð
er krafa um hjá Framúrskarandi fyrirtækjum,
segir Alfred að mikilvægast sé að hafa gaman
af því sem maður er að gera. „En það er einnig mikilvægt að horfa fram á veginn, því framtíðin kemur hvort sem manni líkar það betur
eða verr,“ segir Alfred að lokum og brosir.
tobj@mbl.is
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Lykiltölur nokkurra veitingastaða
Velta rekstrarárið 2019

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna
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Framúrskarandi
frá upphafi

EFLA er á lista yfir Framúrskarandi fyrirtæki 2020. Þetta er
tíunda árið í röð sem EFLA hlýtur þessa viðurkenningu og er
EFLA jafnframt eitt af einungis 70 fyrirtækjum sem hafa verið
á listanum frá upphafi.
Árangur okkar byggir á markvissri stefnumörkun og óbilandi
vilja og elju starfsfólks fyrirtækisins í stöðugri sókn til betri
árangurs. Hjá EFLU er allt mögulegt.

412 6000

efla.is
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Kristín Helga hefur komið að rekstri Garðheima
allt frá stofnun fyrirtækisins árið 1999.

Morgunblaðið/Eggert

Mikil uppbygging í farvatninu
að er leitun að litríkari og líflegri
verslunum en Garðheimum og það
virðist engu máli skipta hvaða árstíð
er: Alltaf má finna blómailm og
áminningu um að gróskan er á næsta leiti. Þannig er það einnig í rekstri fyrirtækisins sem hefur
frá upphafi verið í eigu sömu fjölskyldunnar þótt
fyrir nokkrum árum hafi orðið þar kynslóðaskipti.
„Við erum gamalt fjölskyldufyrirtæki og byggist á ákvörðun foreldra minna sem þau tóku árið
1991 um að kaupa verslun Sölufélags garðyrkjumanna sem var til húsa á Smiðjuveginum í Kópavogi. Það var svo átta árum síðar sem þau færðu
sig yfir Reykjanesbrautina og stofnuðu Garðheima. Hér hefur fyrirtækið verið síðan.“
Með þessum orðum lýsir Kristín Helga Gísladóttir, framkvæmdastjóri og einn eigenda fyrirtækisins, tilurð þess. Hún hefur alla tíð staðið í
rekstrinum með foreldrum sínum og þekkir hann
því frá a til ö.
„Ég man í raun ekki eftir mér öðruvísi en fyrir
aftan búðarborðið hjá þeim. Ég fékk líka
snemma að axla ábyrgð og þegar þau fóru út eða
í frí bar ég ábyrgð á rekstrinum á meðan. Það er
því innan Garðheima sem ég hef fengið mína
rekstrar- og stjórnunarreynslu.“

síðunum og segja okkur með því hvað þeir vilja
kaupa. Þegar ástandið versnaði svo aftur í september þá jókst salan aftur mjög hratt gegnum
netið.“
Spurð út í áhrif faraldursins á afkomuna segir
Kristín að þau liggi ekki að fullu fyrir en flest
bendi til þess að hagnaðurinn muni tvö- eða þrefaldast og að veltuaukningin liggi á bilinu 20-30
prósent.
Meðal þess sem leynist í undraveröldinni á
Stekkjarbakka er veitingahúsið Spíran sem nýtur mikilla vinsælda. Sú starfsemi er ekki beint á
vegum Garðheima að sögn Kristínar.
„Við rákum þetta veitingahús fyrst sjálf en við
komumst að því að veitinga- og verslunarrekstur
er mjög ólíkur í eðli sínu. Við fengum því Kokkana í hús sem leigja af okkur rýmið og það samstarf hefur gengið mjög vel.“

Þ

Systkinin standa vaktina saman
Kristín bendir hins vegar á að hún ber ekki ein
hitann og þungann af rekstrinum.
„Það var fyrir á að giska fimm árum sem við
systkinin tókum við rekstrinum af foreldrum
okkar og erum nú aðaleigendur fyrirtæksins. Við
vinnum öll hjá fyrirtækinu. Ég og bróðir minn
höfum verið hér lengst en síðar bættust systur
okkar tvær við.“
Stundum er því haldið fram að fyrirtæki fari
halloka þegar önnur eða þriðja kynslóð taki við
keflinu, ekki síst þegar fleiri en einn af nýjum
stjórnendum koma úr sama ranni. Kristín segir
það ekki reynslu þeirra.
„Þótt ég sé framkvæmdastjóri þá erum við
saman í þessu og við fundum að minnsta kosti
einu sinni í viku til þess að fara yfir málin. Þetta
hefur gengið vel og við höfum náð að snúa stöðunni okkur í hag. Fyrirtækið hafði raunar alltaf
gengið vel fram að hruni. Þá tóku við mjög krefjandi tímar, ekki síst vegna gríðarlegrar hækkunar húsaleigunnar en hún var til hálfs bundin
gengi krónu gagnvart erlendum gjaldmiðlum.

Hjá Garðheimum starfa 60 manns á hverjum tíma og Kristín Helga segir starfsmannaveltuna lága.

575. sæti
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Meðalstórt 267. sæti

Kristín Helga Gísladóttir
Það hefur allt lagast mikið á síðustu árum og við
komumst fyrir vind.“
Spurð út í góðan árangur fyrirtækisins á síðustu árum segir Kristín að það hafi reynst mikið
lán hversu vel þeim hafi haldist á góðu starfsfólki.
„Hjá okkur starfa að jafnaði um 60 manns og
starfsaldurinn er hár. Og hér er hugsunin sú að
við vinnum hlutina í góðu samstarfi. Það á við um
allan starfsmannahópinn, rétt eins og okkur
systkinin,“ segir hún í léttum dúr.

Hagnaðurinn tvö- eða þrefaldast
Kristín segir að kórónuveiran hafi breytt starfseminni mikið og að þá hafi sannast mikilvægi
þess að vera með stuttar boðleiðir innan fyrirtækisins.
„Það sem hefur verið einkennandi fyrir þetta
ár og verið stærsta áskorunin er að maður þarf

að vera mjög fljótur að taka ákvarðanir og frjór
að finna nýjar lausnir til þess að leysa úr hlutunum. Það tvennt hefur staðið upp úr á þessu ári.
Við höfum stöðugt þurft að gera breytingar á því
hvernig við gerum hlutina og hvað við leggjum
áherslu á. Okkur hefur tekist það ótrúlega vel
þótt ég segi sjálf frá.“
Hún tekur dæmi af fyrstu vikum faraldursins
og að þá hafi strax verið tekin ákvörðun um að
leggja stóraukinn þunga í heimasíðu fyrirtækisins og vefverslun.
„Við vorum komin í gang með þessa vinnu
þegar faraldurinn kom yfir en við settum alla
áherslu á að setja sem flestar vörur þangað inn.
Við vorum á tímabili með fjóra til fimm starfsmenn á fullu í þeirri vöruskráningu en alla jafna
er bara einn starfsmaður í því verkefni. Það
hjálpaði okkur heilmikið við að halda dampi þegar þetta var allt saman að fara úr skorðum í samfélaginu.“
Hún segir að veltan hafi aukist talsvert í netversluninni en að sveiflurnar á þeim vettvangi
hafi verið töluvert miklar.
„Hún var heilmikil í apríl en þegar ástandið
batnaði þá minnkaði veltan aftur gegnum netið.
Það eru mjög margar heimsóknir á vefsíðuna og
okkar viðskiptavinir nota hana greinilega sérstaklega til þess að skoða vörur og bera saman
en svo koma þeir til okkar og kaupa vöruna á
gamla mátann. Oft koma þeir með myndir af vef-

Nýtt húsnæði á teikniborðinu
Líkt og áður greinir lenti fyrirtækið í vanda
vegna hárrar húsaleigu. Fyrir örfáum árum
keyptu svo Hagar húsnæðið og beinast liggur við
að spyrja af hverju Garðheimar hafi ekki tryggt
sér húsnæðið til frambúðar með því að kaupa
það.
„Verðmiðinn var alltof hár. Það er búið að
breyta aðalskipulagi þessarar lóðar og hér má
byggja mikið íbúðarhúsnæði. Það eru þau réttindi sem sprengdu verðið upp en ekki húsnæðið
sem slíkt. Við höfum hins vegar fengið vilyrði fyrir lóð í Álfabakka og við vonumst til þess að geta
kynnt fyrstu uppdrætti að nýju húsnæði þar á
næstu vikum.“
Kristín segir að flutningur starfseminnar geti
falið í sér mikil tækifæri. Gert sé ráð fyrir að
verslunin stækki um 2.000 fermetra og að húsnæðið með öllu verði um 7.000 fermetrar að
stærð.
„Við erum mjög spennt fyrir þessu verkefni og
vonumst til þess að þetta verði komið í gagnið
innan eins til tveggja ára. Við höfum verið með
mjög góða arkitekta með okkur í þessu, bæði íslenska og svo hollenska ráðgjafa sem sérhæfa sig
í hönnun húsnæðis undir starfsemi eins og okkar
um allan heim. Við getum eiginlega ekki beðið
eftir að geta kynnt þessar fyrirætlanir okkar,“
segir Kristín og ljóst að gróskan er ekki aðeins í
blómapottunum í Garðheimum eða núverandi
rekstri heldur einnig áætlunum framtíðarinnar.
ses@mbl.is

Saman erum við
framúrskarandi

Tré gróðursett í nafni
framúrskarandi fyrirtækja

Stöndum vörð um samfélagið
Við gróðursetjum 2500 tré í nafni framúrskarandi fyrirtækja hjá Verði í samvinnu
við Kolvið. Með framtakinu viljum við rækta gott viðskiptasamband og styðja við
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir í loftlagsmálum.
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Ómar Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sérefna, leggur
áherslu á að greina hætturnar til jafns við tækifærin og
fer sér hvergi óðslega þótt vöxturinn hafi verið góður.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Mikilvægt að þekkja hætturnar
yrir 14 árum stofnaði Ómar Gunnarsson fyrirtækið Sérefni og líkt og
hann segir þá var það „kortér fyrir
hrun“. Hann átti því fljótt eftir að
kynnast boðaföllum sem líklega hafa litað
hans viðhorf til rekstrar.
Hann er fljótur til svara þegar hann er
spurður um hverju hann þakkar þann árangur að vera nú í sjötta sinn á lista framúrskarandi fyrirtækja: „mín heimspeki í viðskiptum
og lukka í viðskiptarekstri er að greina hætturnar betur en möguleikana. Því möguleikarnir hafa legið fyrir, en hætturnar verið
miklu hættulegri“.
Ómar sem er veiðimaður grípur til myndlíkinga og skýrir út að þegar vaða skal á, þá
þarf að velja vaðið vandlega, taka skrefin rólega og standa öxl í öxl við þann sem vaðið er
með. Betra sé að taka skrefin rólega en að
missa fótanna og lenda í ósi. Þannig lýsir
Ómar sínu viðmóti til viðskipta.
Með þessu er hann ekki að segja að
áhættufælni sé rétta leiðin, heldur fremur að
í viðskiptum þurfi menn að vera varfærnir en
vera útsjónasamir og fljótir að hlaupa til þegar að tækifærin gefast. „Þetta snýst um að
vera fljótur að skipta um flugu þegar fiskurinn er til staðar en gefur sig ekki,“ segir
Ómar og vísar til þess að stundum þurfi ekki
miklar breytingar í vöru og þjónustu til að
laða að nýja viðskiptavini.

ráðgjöf til viðskiptavina og segir Ómar að
fyrirtækið sé leiðandi á því sviði.

F

Viðskiptatækifæri í heimsfaraldri
Í stað þess að ferðast til útlanda hefur
landinn sótt sér ný hugarefni og segir Ómar
að margir hafi snúið sér að því að breyta og
bæta heimili sín. Málning er upplagt efni til
að gera ásýndarmiklar breytingar án mikils
tilkostnaðar og því hafi sprottið upp skyndilegur markhópur í sumar. Ómar segir það
augljóst að á meðan „200 milljarðar“ verða
eftir heima, sem annars var eytt í skemmtiferðir ytra, þá aukist viðskiptin í innlenda
hagkerfinu. Innlendir söluaðilar hafi ekki farið varhluta af því og hjá Sérefnum hafi
myndast langar raðir þegar mest lét.

Málning er ekki bara málning

Sérefni leggja áherslu á framboð nýrra og spennandi lita, sem taka sveiflum í tísku hvers tíma.
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Ómar Gunnarsson

Hatar skuldir
Ómar er efnaverkfræðingur að mennt og
hafði frá útskrift starfað í málningargeiranum, þegar hann ákvað að reyna sig á eigin
spýtur og stofnaði Sérefni. Í upphafi sérhæfði hann sig í sölu á iðnaðar- og skipamálningu og harkaði nær eins síns liðs frá
einni sölu til annarrar og reksturinn óx í
hægum skrefum.
Um efnahagshrunið segir hann: „Það er
einfalt. Ég græddi á hruninu og náði að
kaupa fasteignir sem seldar voru á hrakvirði
eftir að fasteignafélög fóru á hausinn.“ Ómar
segist hafa náð að koma undir sig fótunum
án fjarbindinga eða skulda. Svo afdráttarlaus
er hann í skoðun sinni að hann segist hata
skuldir og hefur aldrei trúað eða treyst á

bankakerfið og „væri ekki í þessum sporum
ef ég hefði gert það“.
Ómari er einnig tíðrætt um traust í viðskiptum en hann segist vilja geta staðið í
skilum við alla, en það sé ekki alltaf svo á
báða bóga. Hann segir að ef „traustið er fallið, þá er allt fallið“ og þannig gangi hann til
leiks.

Tók stórt skref inn í framtíðina
Eftir því sem umfang starfseminnar varð
meira, tók að þrengja að verslun Sérefna í
Síðumúla. Ómar segir að plássskortur hafi
verið orðinn vandamál og tími kominn til „að
hrökkva eða stökkva“. Með sýn til framtíðar
gerði hann í fyrra 14 ára leigusamning fyrir

nýja verslun á Dalvegi, sem hann telur afar
góða staðsetingu. Allt kapp var lagt á að
koma versluninni í gagnið fyrir sumarvertíðina í ár, en hætturnar sem Ómari er tíðrætt
um leynast við hvert fótmál. Hlæjandi segir
hann: „Sá ég fyrir Covid? Nei. Sá ég fyrir
mér þessa miklu söluaukningu? Nei. Sá ég
fyrir mér að flytja inn á háannatíma? Nei.“
En þrátt fyrir ýmis ljón í veginum gekk
dæmið upp og glæsileg verslun á Dalvegi
hefur litið dagsins ljós.

Mikil ráðgjöf til viðskiptavina
Ómar sótti sjóinn á yngri árum og segist
draga þaðan ákveðinn lærdóm um uppsetningu verslunar. Þar grípur hann aftur til
myndlíkingar og segist líta á verslunina eins
og flæðilínu í frysitogara. Viðskiptavinurinn
þarf ákveðna snertifleti til að fá ósk sína uppfyllta: ekkert megi vera þar út undan og
nauðsynlegt sé að tryggja að allt ferlið taki
sem stystan tíma án þess að það komi niður á
gæðum þjónustunnar. Þetta sé áskorun, sérstaklega þegar mikið er að gera, en Ómar
segir að með skipulagningu megi ná miklum
árangri í þeim efnum. Mikil áhersla er lögð á

„Okkar lukka og gæfa hefur verið að hafa
aðgengi að góðum birgjum sem eru leiðandi á
sínu sviði,“ segir Ómar og bætir við að málning sé ekki bara málning. Þannig þurfi að
vanda þá vöru sem hentar á markaðinn og
tækifæri séu að skapa nýjan markað, jafnvel
með vöru sem virðist í býsna föstum skorðum. Ómar segir birgjana hafa verið framarlega í ýmsum litaafbrigðum, sem séu háð
sveiflum rétt eins og í tískuiðnaðinum. Einnig
hefur hann séð tækifæri í að vera með aðrar
skreytingarvörur, s.s. veggfóður, rósettur og
kalkmálningu. Í raun bjóði Sérefni heildarlausn til lita á allt nema flísar og parket.
Vöruþróun er mikil í þessum geira að sögn
Ómars og tæknin taki stöðgum breytingum.
Þannig nefnir hann til dæmis að mött efni
sem hægt sé að þrífa með góðu móti hafi rutt
sér til rúms hjá Sérefnum og nýr markaður
hafi orðið til með þessa vöru, en aðrir hafi
svo fylgt á eftir. Reyndar segir Ómar að það
sé kyndugt þegar viðskiptavinir birtist með
litaspjöld frá öðrum söluaðilum þar sem litir
og samsetningar hafa augljóslega verið
„fengnir að láni“.
Annars segir Ómar að hann horfi hæfilega
mikið á hvað aðrir eru að gera en hugsi frekar um eigin stefnu og horfi þannig fram á
veginn.
sighvaturb@mbl.is
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Sigurjón Dagbjartsson framkvæmdastjóri og Jóhanna
Dagbjartsdóttir fjármálastjóri.
Morgunblaðið/Eggert

Höfum náð að halda okkar sérstöðu

Í

slendingar elska popp. Þar getur blaðamaður verið sammála Sigurjóni Dagbjartssyni, framkvæmdastjóra fjölskyldufyrirtækisins Iðnmarks í Hafnarfirði, en
fyrirtækið framleiðir hið rómaða Stjörnupopp
og Stjörnusnakk. Fyrirtækið er eitt af fáum
fyrirtækjum sem verið hefur á lista Creditinfo
yfir framúrskarandi fyrirtæki frá upphafi,
enda gengur reksturinn vel, meira að segja
núna þegar kreppir að í samfélaginu vegna
kórónuveirunnar. Íslendingar þurfa sitt popp
og snakk hvað sem á bjátar. Tvö hundruð þúsund pokar af poppi og snakki renna af færibandi Iðnmarks í hverjum einasta mánuði.

Byrjuðum að borða popp árið 1940
Sigurjón upplýsir blaðamann um þá sögulegu staðreynd að Íslendingar hafi byrjað að
borða popp í kringum árið 1940, þegar Kaninn
steig hér á land. „Faðir minn Dagbjartur
Björnsson stofnaði Iðnmark ásamt eiginkonu
sinni Eyrúnu Sigurjónsdóttur og fjölskyldu
árið 1988, og við erum búin að vera í þessu síðan, eða í þrjátíu og tvö ár,“ segir Sigurjón, og
kveðst hvergi nærri hættur, enda sé gaman að
framleiða popp og snakk. „Stjörnupopp og
Ostapopp var fyrsta varan sem fyrirtækið
sendi frá sér árið 1988.“
Spurður að því hvernig hugmyndin hafi
kviknað segir Sigurjón að faðir hans hafi verið
á vörusýningu í Bandaríkjunum, og þar hafi
poppvélar verið til sýnis. Margir hafi veitt
þeim athygli, og þar á meðal hann. „Hann áttaði sig á að það var gat á markaðnum hér
heima. Það var ekki til tilbúið popp í verslunum. Þannig fór þetta af stað.“
Næsta vara sem kom á markað frá Iðnmarki var hið vinsæla Stjörnusnakk. „Það var
upp úr 1990. Svo hefur þetta þróast jafnt og
þétt síðan. Við reynum að koma með þrjár til
fjórar nýjar vörur á hverju ári á markaðinn.
Það er alltaf áhugi fyrir nýjungum, og stundum er nóg að breyta kryddinu eða löguninni á
snakkinu.“
Meðal vörutegunda sem komið hafa frá Iðnmarki og fást í búðum í dag eru Fitness-popp,
Prótein-popp, Karamellupopp og alls konar
snakktegundir. „Þar má nefna paprikustjörnur, ostastjörnur, Sour Créme-snakk,
og svo Partý mix og skrúfur,“ útskýrir Sig-

200.000 pokar af poppi og snakki renna af
færibandi Iðnmarks í hverjum mánuði. Patrycja Flejterska er hér við framleiðslulínuna.

252. sæti

fyrirtæki
Meðalstórt 66. sæti

Dagbjartur Björnsson
urjón, en það er greinilega lengi hægt að
halda áfram að þróa snakk í ýmsar áttir.
„Topparnir í sölunni eru á gamlárskvöld og
þegar Eurovision er í gangi. Þá fer mikið af
snakki og þegar fólk fer að streyma í útilegurnar í júlí á hverju ári. Þessir toppar hafa
eiginlega haldist þeir sömu frá upphafi.“

Harður slagur um hillupláss
Spurður um samkeppnina á markaðnum
segir Sigurjón að hún sé mikil, og oft sé harður slagur inni í verslununum sjálfum að halda
góðu hilluplássi. Til þess þurfi að sinna verslunum vel og mæta á staðinn a.m.k. tvisvar í
viku. „Þar kemur til sögunar okkar besti maður Örn Hafsteinn Baldvinsson sem sinnir okk-

ar vörum í verslunum. Við erum búin að vera
svo lengi í bransanum, og fólk er farið að venjast okkar vörum. Við höfum náð að halda okkar sérstöðu og ég finn að á síðustu árum velur
fólk meira íslenskt. Það er enda umhverfisvænni vara en sú innflutta.“
Aðspurður segir Sigurjón að ekki sé hægt
að nota hvaða kartöflur sem er til snakkgerðar. Til dæmis séu þær íslensku ekki nógu
mjölmiklar. Í þeim sé of mikil sterkja, sem
veldur því að þær brenna of auðveldlega. „Það
er sérstakt afbrigði af kartöflum notað í
snakk. Við fáum okkar kartöflur forunnar frá
Frakklandi. Síðan klárum við að búa til snakk
úr þeim. Við erum með tuttugu metra langa
framleiðslulínu fyrir bæði snakk og popp.“
Maísinn kemur frá Bandaríkjunum en ekki
er hægt að poppa hvaða maís sem er. „Það er
sérstakur poppmaís sem við notum. Hann er
sér ræktaður fyrir okkur, óerfðabreyttur. Við
eigum í góðu samstarfi við maísbónda í Nebraska og hann ræktar alltaf sama maísinn
fyrir okkur þarna úti, og við flytjum inn um
100 tonn á ári af poppmaís.“
Fyrstu árin keypti Iðnmark poppmaísinn
sinn af íslenskum heildsala, en þegar umfang
rekstrarins jókst, byrjaði Iðnmark að flytja
sjálft inn maís. Fyrst um sinn voru flutt inn 40
til 60 tonn á ári, sem fylltu tvo til þrjá heila
gáma.
„Poppneysla á Íslandi er alltaf að aukast,
væntanlega á kostnað örbylgjupopps, sem
þykir ekki eins hollt. Stjörnupoppið okkar er
poppað í heitu loftstreymi, og sýður ekki í olíu.
Svo úðum við 30 gráðu heitri kókosolíu ásamt
salti á það. Það sama er með ostapoppið, þá
úðum við ostadufti og salti á það eftir á.“

próteinneyslu, auk þess sem þú færð flókin
kolvetni, trefjar og engan sykur.“
Ekki er heldur langt síðan byrjað var að
framleiða stökkt og bragðgott karamellupopp.
„Markaðurinn hefur tekið vel í það. Þetta er
seinlegri framleiðsla. Við framleiðum tíu kíló í
einni lotu. Það þarf að sjóða karamellluna, og
svo er poppinu blandað út í og það húðast í
karamellunni. Þetta er meiri handavinna.“
Átta manns vinna hjá Iðnmarki, og mögulega þarf að bæta fljótlega við starfsfólki að
sögn Sigurjóns. „Salan nánast tvöfaldaðist í
mars og apríl, því það voru svo margir heima
vegna veirunnar. Þá þurftum við að vinna á
vöktum til að anna eftirspurn.“
Eins og sjá má þegar ársreikningar Iðnmarks eru skoðaðir er fyrirtækið vel statt
fjárhagslega, og reksturinn stöðugur. Tekjur
hafa síðustu ár verið í kringum 370 milljónir á
ári og hagnaður ávallt um og yfir eitt hundrað
milljónir króna. Eigið féð er 881 milljón og
eignir 940 milljónir, sem ætti að segja alla
söguna um stöðu félagsins. „Okkur hefur
fundist best að vera íhaldssöm í okkar ákvörðunum.“
Spurður um hlutdeildina á snakkmarkaðnum telur Sigurjón að hún sé um 20-25% ef
allt er talið. „Það er talsvert hér af snakki frá
Hollandi, Noregi, Danmörku og víðar að.“
Popp og snakk spyr ekki um aldur eða kyn.
Fólk á öllum aldri er í viðskiptavinahópnum.
„Eldra fólk kaupir mikið af stjörnupoppi. Þá
fær það trefjarnar og próteinið. Þetta er bráðhollt. Við erum búin að ala upp eina poppkynslóð, og nú eru það börnin hennar sem eru
farin að taka við. Þetta er þolinmæðisvinna.“

Ostapoppið dregur vagninn

Framtíðin er björt hjá Iðnmarki, og nýjar
vörur, sem Sigurjón getur ekki upplýst um
hverjar eru, verða settar á markað með vorinu. „Síðasta vor komum við með laukhringi
og buffalo-beikonsnakk á markaðinn, ásamt
prótein-poppinu. Nú erum við í þróunarferli
með vörur fyrir næsta vor. Það tekur átta til
tólf mánuði að koma vöru á markað frá því að
hugmyndin fæðist. Það þarf að prófa ýmsar
kryddtegundir, og setja vörurnar svo í smökkun, til að vita hvað markaðurinn vill.“
tobj@mbl.is

Mest selda vara Iðnmarks er ostastjörnupopp. Það stendur fyrir 20% af ársveltunni. „Ostapoppið hefur alltaf dregið vagninn,
og sló í gegn strax í byrjun. Svo fylgja í kjölfarið Stjörnupoppið, Fitness-poppið, Próteinpoppið og svo karamellupoppið.“
Nýjasta varan af þeim popptegundum sem
taldar voru upp hér að framan er Próteinpoppið. „Við fáum próteinduft frá KS á Sauðárkróki og blöndum því við kókósolíu og úðum
á poppið. Þetta er eðalvara ef maður vill auka

Þróunarferli hafið fyrir næsta vor
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Nr.

Nafn

Framúrskarandi fyrirtæki
sem greiddu hæstu skatta
á rekstrarárinu 2019

Rekstrartekjur alls

1 Marel hf.

174.364.971 95050=

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Veltumestu Framúrskarandi fyrirtækin
rekstrarárið 2019

Nr.

Nafn

Tekju- og eignaskattar

1

Landsvirkjun

7.208.962 95050=

2

Marel hf.

4.305.811 567433=

3

Össur hf.

2.590.935 341659=

4

Samherji hf.

1.779.780 235765=

5

Brim hf.

1.283.729 169831=

6

Síldarvinnslan hf.

1.198.890 158842=

7

Samherji Ísland ehf.

1.184.166 156844=

2 Eimskipafélag Íslands hf.

92.309.253 503497=

3 Festi hf.

86.741.406 473527=

4 Hagar hf.

84.519.000 460540=

5 Össur hf.

83.130.306 453547=

6 Hagar verslanir ehf.

74.177.000 404596=

7 Landsvirkjun

61.711.833 336664=

8 Iceland Seafood International hf.

60.877.512 332668=

8

Reginn hf.

1.130.000 149851=

9 Skeljungur hf.

51.424.000 280720=

9

Reitir fasteignafélag hf.

1.115.000 147853=

10 Samherji hf.

48.436.842 264736=

10

Eimskipafélag Íslands hf.

998.486 132868=

11 Ice Fresh Seafood ehf.

41.988.992 229771=

11

Landsnet hf.

841.282 111889=

12 Olíuverzlun Íslands ehf.

41.329.201 225775=

12

Síminn hf.

799.000 105895=

13 Kaupfélag Skagfirðinga ( svf. )

39.713.258 216784=

13

Bláa Lónið hf.

782.652 103897=

14 Brim hf.

36.865.620 201799=

14

Kaupfélag Skagfirðinga svf.

758.100 100900=

15 Flugfélagið Atlanta ehf.

30.055.930 164836=

15

Eik fasteignafélag hf.

748.000 99901=

16 Síminn hf.

29.071.000 158842=

16

Festi hf.

575.284 76924=

17 Vátryggingafélag Íslands hf.

26.238.334 143857=

17

Hagar hf.

566.000 75925=

18 Össur Iceland ehf.

24.641.428 134866=

18

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

557.273 73927=

19 Iceland Seafood ehf.

24.293.196 132868=

19

Útgerðarfélag Akureyringa ehf.

541.283 71929=

20 Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

23.544.717 128872=

20

Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga svf.

515.457 68932=

Nýsmíði,
viðgerðir,
viðhald.

Vélsmiðja Suðurlands
Selfossi • Gagnheiði 5 •
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„Í verkfræðigeiranum skiptir reynsla mestu máli. Verkefni fást einkum í gegnum útboð og þar er algengt að
þekking og reynsla verkfræðistofa vegi 80% á meðan
kostnaður vegur 20% við mat á tilboðum. Við fáum því
iðulega verkefni í okkar hlut út á reynsluna þó við séum
ekki alltaf með lægsta verðið,“ segir Sveinn
Morgunblaðið/Eggert

Góður árangur erlendis byggir fyrst
og fremst á sterkum heimamarkaði
að má heyra á Sveini Inga Ólafssyni að það gleður hann að Verkís
skuli hafa verið valið Framúrskarandi fyrirtæki sjö ár í röð. „Þessi
viðurkenning sýnir að rekstur fyrirtækisins
er traustur og stöðugur og er til marks um
að við eigum að hafa þann kraft sem þarf til
að halda ótrauð áfram,“ segir hann.
Verkís var stofnað í núverandi mynd árið
2008 með sameiningu nokkurra verkfræðistofa. Rætur verkfræðistofunnar liggja aftur
á móti allt aftur til ársins 1932 þegar Sigurður Thoroddsen stofnaði fyrstu verkfræðistofu landsins. Í dag starfa um 300
manns hjá Verkís og felst þjónusta fyrirtækisins einkum í hönnun en einnig í ráðgjöf
á ýmsum sviðum. Hefur Verkís m.a. sérhæft
sig í samfélagslega mikilvægum verkefnum á
borð við hönnun jarðhita- og vatnsaflsvirkjana, veitukerfa, skóla- og heilsugæslumannvirkja, sund- og baðstaða og alls kyns
íþróttamannvirkja. „Í dag er sjálfbærni í forgrunni í öllum okkar verkefnum enda ætlar
Ísland að ná kolefnishlutleysi innan tveggja
áratuga,“ útskýrir Sveinn en hann tók við
stöðu framkvæmdastjóra Verkís árið 2008.

Þ

Innviðaframkvæmdir á réttum tíma
Kórónuveirufaraldurinn hefur haft áhrif
á Verkís rétt eins og önnur fyrirtæki.
Sveinn segir að verkefnastaðan geti breyst
með nokkurra mánaða fyrirvara og að aðeins stærstu verkefni vari lengur en eitt til
tvö ár. „Eins og við var að búast hafa verkefni tengd ferðaþjónustu gufað upp í bili en
áður var töluvert um að við tækjum þátt í
hönnun hótela, og alls konar upplifunarmannvirkja fyrir ferðamenn. Á móti
kemur vöxtur í verkefnum í samgöngum og
öðrum innviðum samfélagsins,“ segir hann.
„Ríki og sveitarfélög eiga hrós skilið fyrir
að hafa blásið til átaks í innviðaframkvæmdum í kórónuveirufaraldrinum. Hið
opinbera hefur tekið vel á nú þegar þörfin
er mest með því að ráðast í verkefni sem
lengi hafa setið á hakanum og örva með því

Verkís sér meðal annars um óháða rýni á hönnun og framkvæmdum Fornebubanen í Osló.

163. sæti

VERKÍS
Stórt 142. sæti

Sveinn Ingi Ólafsson
hagkerfið til að hjálpa viðspyrnu atvinnulífsins.“
Gaman er að segja frá því að alþjóðleg
verkefni vega líka nokkuð þungt í starfsemi
Verkís og stóðu undir milli 30 og 40% af
veltu félagsins á árunum 2013 til 2016.
„Löngu fyrir þann tíma höfðum við tekið
þátt í verkefnum erlendis, einkum á sviði
orkuuppbyggingar, og nýttum þar þá þekkingu og reynslu sem við höfum byggt upp
með vinnu okkar fyrir stóra og öfluga verkkaupa á Íslandi,“ segir Sveinn en þegar
verkefnastaðan innanlands var með versta
móti eftir bankahrunið sótti Verkís af meiri

krafti út í heim og fékk m.a. fjölda verkefna
í Noregi.
Hefur Verkís m.a. tekið þátt í framkvæmdum í Asíu, Austur-Afríku, í Karabíahafinu,
og allt frá Alaska í vestri til Kamchatka í
Rússlandi í austri en Verkís á hlut í dótturfélögum sem halda utan um verkefni í Noregi, á Grænlandi og í Georgíu. Segir Sveinn
að það sem af er þessu ári myndi erlend
verkefni um 15% af veltunni og skipta bæði
Grænlands- og Noregsmarkaður miklu fyrir
verkfræðistofuna.

Reynsla vegur þyngra en verð
Veiking krónunnar gaf Verkís mikið forskot erlendis á árunum eftir bankahrun en
Sveinn segir að nú þegar gengið er sterkara standi stofan enn vel að vígi í krafti
reynslu og sérhæfingar. „Í verkfræðigeiranum skiptir reynsla mestu máli. Verkefni
fást einkum í gegnum útboð og þar er algengt að þekking og reynsla verkfræðistofa
vegi 80% á meðan kostnaður vegur 20% við
mat á tilboðum. Við fáum því iðulega verk-

efni í okkar hlut út á reynsluna þó við séum
ekki alltaf með lægsta verðið,“ segir Sveinn
og bætir því við að í stórum byggingarframkvæmdum nemi hönnunarkostnaður
oft innan við 10% af heildarkostnaðinum en
að snjallir hönnuðir og verkfræðingar geti
aftur á móti haft mikil áhrif á heildarkostnaðinn með ákvörðunum sínum. „Hönnuðurinn leikur lykilhlutverk í því að tryggja að
framkvæmdin verði hagkvæm og að mannvirkið endist vel, svo það borgar sig ekki að
ætla að spara í hönnunarhlutanum.“
Sveinn bendir á að Ísland eigi öflugar
sjálfstæðar verkfræðistofur m.a. vegna
þess að stóru verkkauparnir á innanlandsmarkaði hafa flestir markað þá stefnu að
kaupa þjónustu sérfræðinga frekar en að
koma upp sínum eigin verkfræði- og hönnunardeildum. Bæði sé það á margan hátt
hagkvæmara fyrir rekstur hins opinbera að
útvista hönnun mannvirkja en um leið gerist það að þekking safnast í atvinnulífinu og
flyst mun greiðar á milli geira en ef stórfyrirtæki og stofnanir myndu hanna sín mannvirki innanhúss. „Það ýtir síðan undir það
að íslensk verkfræðiþekking geti orðið útflutningsvara enda byggir árangur okkar á
erlendri grundu fyrst og fremst á því að
búa að sterkum heimamarkaði.“

Íslensk þekking mikilvæg
Sveinn er bjartsýnn á framtíðina og vonast
m.a. til að íslenskar verkfræðistofur muni
geta leikið stórt hlutverk við að hjálpa þjóðum víða um heim að virkja fallvötn og jarðhita og færa almenningi hreina og áreiðanlega orku. Hann segir íslenska aðila búa
yfir dýrmætri sérþekkingu á sviði hagnýtingar jarðhita og að víða um heim megi finna
heita reiti þar sem virkja mætti mikið magn
orku með hagkvæmum hætti. „Við viljum
endilega halda áfram að flytja út sérhæfingu
Íslendinga á þessu sviði og lítum á það sem
mikilvægt framlag til að stuðla að minni losun
kolefnis í heiminum.“
ai@mbl.is

Váhrifamat Framúrskarandi fyrirtækja 2020
Fjöldi eftir óvissu
í rekstrarumhverfi

310

COVID-váhrifamat er mælikvarði á óvissu í
rekstrarumhverfi fyrirtækja vegna COVID-faraldursins
Váhrifamatið styður við lánshæfismat fyrirtækja sem byggist á gögnum sem
taka enn ekki tillit til heimsfaraldursins. Efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar og
lánastofnana, s.s. frystingar, brúarlán, stuðningslán, hlutabótaleið og laun á
uppsagnarfresti, gera það að verkum að hinir hefðbundnu mælikvarðar, eins og
kröfur í innheimtu, slæm greiðsluhegðun, vanskil og gjaldþrot, raungerast ekki
eins hratt og annars gæti orðið. Þegar váhrifamati atvinnugreinar er teflt saman
við lánshæfismat fyrirtækja má betur átta sig á rekstraróvissu fyrirtækja við
núverandi aðstæður – bæði með tilliti til þess hversu líklegt er að fyrirtækið fari
í vanskil á næstu 12 mánuðum út frá hefðbundnum forsendum og hversu mikil
óvissa er í rekstri fyrirtækisins vegna COVID-19-faraldursins.
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Sem hlutfall af Framúrskarandi fyrirtækjum 2020

16,6%

28,4%

36,8%

10,6%

7,6%

Steinslípun • Steinsögun • Rif • Kjarnaborun • Brot
Myglusveppaslípun • Almenn vinna • Kranabíll

Þú getur treyst okkur
Við erum framúrskarandi & fyrirmyndar fyrirtæki í rekstri.
Við gerum allt til að standast væntingar viðskiptavina okkar!
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„Tækifærin sem við sáum voru einkum í Topstar og
Wagner. Hirzlan hefur átt í viðskiptasambandi við
Topstar í meira en tvo áratugi og er einn elsti viðskiptavinur fyrirtækisins í heiminum,“ segir Stefán.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Vöxturinn reynst lyginni líkastur
Þ
au stukku í raun út í djúpu laugina
árið 2016, hjónin Stefán Stefánsson
og Marta Sigurjónsdóttir, þegar þau
festu kaup á Hirzlunni ásamt Leifi
Aðalsteinssyni. En þau höfðu trú á því að í
kaupunum fælust mikil tækifæri, ekki síst á
markaði með skrifstofuhúsgögn. Þeim fannst
ríkja fákeppni á markaðnum og verðið of hátt.
„Hirzlan er 28 ára gamalt fyrirtæki á næsta
ári. Við fórum hins vegar í miklar breytingar á
því þegar við keyptum það. Við fluttum í 350
fermetra sýningarrými í Síðumúla og höfum
síðan komið okkur upp 1.000 fermetra vöruhúsi. Við erum núna að vinna innan rammasamnings við Ríkiskaup og rétt tæplega nífaldað veltuna frá því að við tókum við fyrirtækinu.
Fyrir þetta erum við afar þakklát og ánægð,“
segir Stefán þegar hann er spurður út í hvernig aðkoma hans að fyrirtækinu hófst.
Hann segir að nýir eigendur hafi ekki haft
reynslu á þessum markaði en þó séð tækifæri á
honum. Ástæða þess að þau keyptu Hirzluna
voru góð vörumerki sem þau töldu mögulegt
að vinna með á skrifstofumarkaðnum, jafnvel
þótt áherslur Hirzlunnar hafi fram til ársins
2016 fyrst og fremst legið á markaði með
heimilishúsgögn.

Tækifæri í góðum umboðum
„Tækifærin sem við sáum voru einkum í
Topstar og Wagner. Hirzlan hefur átt í viðskiptasambandi við Topstar í meira en tvo áratugi og er einn elsti viðskiptavinur fyrirtækisins í heiminum. Wagner er í eigu Topstar
og það er merki sem við höfðum mikinn áhuga
á og er orðið flaggskipið í okkar starfsemi í
dag. En við höfum einnig bætt við fleiri vörumerkjum á borð við Nowy Styl og það eru
skref sem við tökum til þess að vaxa enn frekar.“
Í fyrra nam velta fyrirtækisins um 340 milljónum og Stefán segir að enn sé færi til vaxtar.
Draumurinn sé að Hirzlan sé með um 20%
markaðshlutdeild á sínum markaði og veltan
þá um 500 til 600 milljónir króna á ári.

Eigendur Hirzlunnar hafa opnað rúmgott og glæsilegt sýningarrými í Síðumúla.

750. sæti

HIRZLAN
Lítið 171. sæti

Stefán Stefánsson
„Við erum komin til að vera á þessum markaði og það er ein af ástæðunum fyrir því að við
viljum breikka vöruúrvalið. Við ætlum okkur
t.d. stóra hluti í skólahúsgögnum. Það var
planið núna í haust en við höfum ekki enn haft
færi á að heimsækja nýja birginn okkar á Ítalíu.“
Stefán segir að markmiðið hafi verið að vaxa
um 10% á þessu ári en kórónuveiran hafi sett
strik í reikninginn.
„Við gefumst ekki upp gagnvart því markmiði fyrr en við lokun á gamlársdag,“ segir
hann og hlær. „En eins og þetta lítur núna út

finnst mér sennilegt að við verðum með sömu
veltu og í fyrra.“
Hann viðurkennir að kórónuveiran hafi
reynst áskorun fyrir Hirzluna eins og flest
önnur fyrirtæki.
„Við brugðumst hratt við og þar skiptir máli
að boðleiðirnar hjá okkur eru mjög stuttar. Við
fórum strax að auglýsa heimavinnustöðvarnar
sem seldust mikið í apríl og gera það raunar
enn. Við höfum fundið fyrir minni umsvifum
hjá sveitarfélögunum en stofnanir hafa ekki
minnkað við sig. Það sem hefur farið niður hjá
sveitarfélögunum hefur einstaklingsmarkaðurinn í raun unnið upp. Fólk þarf núna að
vinna heima og það er nýr veruleiki fyrir
marga. Þar viljum við koma til aðstoðar og
pressa niður verðið til hagsbóta fyrir almenning.“

Ráðstafanir líkt og fleiri hafa gert
Þá segir Stefán að fyrirtækið hafi þurft að
gera ráðstafanir til þess að tryggja viðgang
starfseminnar. Nauðsynlegt hafi verið að

skilja alfarið milli lagerstarfseminnar og verslunarrýmisins og að þau séu ætíð meðvituð um
að fyrirtækið geti ekki lent allt í sóttkví á sama
tíma.
„Við höfum ekki lent í neinum óvæntum
vendingum enn þá. Það hefur auðvitað verið
mikil áskorun að vaxa svona hratt og þegar allt
í einu kemur bakslag þarf að hugsa hratt en
okkur hefur tekist það og fyrirtækið var vel í
stakk búið til þess. Við áttuðum okkur t.d.
snemma á því að það myndu fleiri bylgjur
koma í þessu og þess vegna vorum við fljót að
panta mikið inn eftir að framleiðslan komst
aftur í samt lag í sumar. Við höfum því góða
lagerstöðu inn á haustið og nýja árið.“
Meðal þess sem Hirzlan hefur lagt áherslu á
hin síðustu misseri er rammasamningur sem
fyrirtækið fékk gagnvart Ríkiskaupum. Oft og
iðulega sést auglýsingum bregða fyrir þar sem
stofnunum og ríkisfyrirtækjum er bent á
þennan samning.
„Það skiptir miklu máli að benda á hvar hagstæðasta verðið fæst. Rammasamningurinn
hefur reynst okkur mjög mikilvægur en hann
er líka ákveðinn gæðastimpill. Það fær ekkert
fyrirtæki svona samning nema það geti sýnt
fram á ákveðna veltu, að allar vörur séu vottaðar og þjónustan sé góð.“

Velgengnin samspil margra þátta
Og þar komum við að spurningunni sem öllu
máli skiptir. Hvernig er hægt að gera fyrirtæki eins og Hirzluna framúrskarandi?
„Það er samspil margra þátta. Það skiptir
gríðarlega miklu máli að hafa gott starfsfólk
og hátt þjónustustig og tryggja að verðið líði
ekki fyrir það. Gott samspil milli þessara þátta
skiptir öllu máli. Við sjáum t.d. með þjónustuna að viðskiptavinir geta oftast pantað
vöruna hjá okkur og fengið hana daginn eftir.
Þessi markaður var gjarnan þannig hér áður
að það gat tekið upp undir þrjár vikur að fá
vörur í hendurnar eftir að þær voru pantaðar.
Það er alltof langur tími.“
ses@mbl.is

Við erum stolt
af því að vera

VIÐ ERUM SÉRFRÆÐINGAR Í

MALBIKUN
Malbikunarframkvæmdir eru okkar sérsvið. Við tökum að
okkur malbikun á bílastæðum, stígum, götum, vegum og hvar
sem þarf að malbika. Við tryggjum fyrirtaks þjónustu sem
svarar ýtrustu gæða- og öryggiskröfum. Hafðu samband.

malbikstodin.is | 864 1220 | Flugumýri 26 | Mosfellsbær
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Morgunblaðið/Eggert

Vaxandi hópur neytenda vill lágmarka umbúðanotkun. Fólkið bak við búðarborðið: Sigurður Magnússon, Guðbjörg Lára Sigurðardóttir, Þóra Þórisdóttir og Kolbeinn Lárus Sigurðsson.

„Eins og eitt stórt listaverk“
G
aman hefur verið að fylgjast með
vexti Urta Islandica (www.urta.is)
undanfarinn áratug. Þóra Þórisdóttir framkvæmdastjóri og eiginmaður hennar Sigurður Magnússon hafa byggt
upp nokkuð stöndugan rekstur í kringum framleiðslu gjafamatvöru úr íslenskum jurtum,
berjum og þara en fyrir ári tóku þau af skarið
og útvíkkuðu fyrirtækið með stofnun Matarbúðarinnar Nándarinnar (www.matarbudin.is)
þar sem áhersla er lögð á að lágmarka umhverfisáhrif og notkun einnota umbúða. Árið
hefur verið erfitt fyrir Urta Islandica, rétt eins
og flest önnur fyrirtæki, en Þóra er bæði brött
og bjartsýn.
„Við opnuðum Urta Islandica formlega 10.
október 2010 en stofnuðum ekki einkahlutafélagið fyrr en 2013. Hugmyndin kviknaði árið
2009 þegar ég stóð frammi fyrir verkefnaleysi í
kjölfar fjármálakreppunnar,“ útskýrir Þóra en
hún er myndlistarmaður og listfræðingur að
mennt og vann ýmis myndlistarverkefni í verktöku áður en hún sneri sér að framleiðslu handverksmatvæla. „En allt frá upphafi hafa listrænar áherslur einkennt vöru- og umbúðaþróunina og ég lít á vissan hátt á þennan
rekstur sem eitt allsherjar listaverk.“

Bætiefni úr íslenskri náttúru
Þóra minnir á að í kjölfar bankahrunsins hafi
fæðuöryggi landsmanna verið mörgum ofarlega í huga og sumir jafnvel óttast að landið
gæti lokast. „Þá fór ég að hugsa hvað mætti til
bragðs taka ef allt færi á versta veg og hvernig
Íslendingar gætu fengið þau vítamín og steinefni sem líkaminn þarf á að halda. Í kjölfarið
hóf ég tilraunir með að þurrka ber og jurtir og
gera tilraunir með uppskriftir,“ segir hún.
„Amma mín var náttúrulækningakona og
óhætt að segja að sá áhugi hafi erfst á milli
kynslóða því bæði ég og yngsta systir mín höfum mikinn áhuga á jurtum og næringargildi
þeirra. Við vöruþróunina nýtti ég minningar
frá ömmu, gamlar jurtabækur og nýjar upplýsingar á netinu.“
Í fyrstu hugðist Þóra búa til vörur fyrir
heilsubúðirnar en þegar á reyndi var áhuginn
hjá smásölum af skornum skammti. „Þetta er

Í nýju búðinni eru seldar vörur bæði frá Urta Islandica og öðrum framleiðendum.

710. sæti

URTA
ISLANDICA
Lítið 148. sæti

Þóra Þórisdóttir
um það leyti sem ferðamannastraumurinn tekur að aukast og reyndist ágætur markaður fyrir vörurnar okkar hjá ferðamannaverslunum.
Vorum við með þeim fyrstu til að framleiða
matarminjagripi fyrir ferðamannamarkaðinn.“
Fyrsta varan frá Urta Islandica sem náði
góðri fótfestu voru jurtasöltin. Þóra segir að í
fyrstu hafi portúgalskt salt verið notað í framleiðsluna en um leið og íslenskt sjávarsalt fór
að vera fáanlegt var það notað í staðinn. Vöruþróunin tók mið af því að nota jurtir sem bæði
gerðu líkamanum gott og gæfu lokaafurðinni
fallegan lit og nýtti Þóra m.a. íslensk bláber,
reyniber og rabarbara til að búa til saltblöndur
sem neytendum þættu bæði fallegar og forvitnilegar. „Útlitið hönnuðum við sjálf og þvert

á allar reglur gerðum við nærri því allt í höndunum frekar en að fjárfesta í tækjum til að fylla
umbúðir og merkja, enda byrjuðum við með
báðar hendur tómar. En fyrir vikið höfðum við
líka meiri sveigjanleika til að bæta inn vörum
og gera tilraunir – nokkuð sem væri ekki hagkvæmt að gera með mjög vélvædda framleiðslu
sem kallar á að framleiða miklu meira magn í
hvert skipti.“
Í dag framleiðir Urta Islandica margar gerðir af jurtatei og saltblöndum, sultur, kex og
síróp. Nærri allt hráefnið sem fyrirtækið nýtir í
matvöruna er íslenskt ef undan er skilinn lífræni reyrsykurinn sem myndar uppistöðuna í
sírópinu. Umbúðirnar eru umhverfisvænar og
ýmist úr niðurbrjótanlegum efnum sem má
nýta í heimajarðgerð eða úr endingargóðu gleri
sem má skila til verslunarinnar þar sem umbúðirnar nýtast aftur í hringrásarkerfi.

Gæfuspor að opna matvöruverslun
Ekki ætti að koma lesendum á óvart að það
sem af er ári hefur salan á vörum Urta Islandica dregist mikið saman. Þóra segir að
bæði hafi erlendir ferðamenn borið söluna uppi
en Íslendingar haft gaman af að kaupa vörurnar sem gjafir fyrir vini og ættingja í útlöndum.
Það varð fyrirtækinu til happs að opna Mat-

arbúðina Nándina á Austurgötu í Hafnarfirði
og þannig styrkja stöðu sína á innanlandsmarkaði. „Við sáum það árið 2017 að veltan var
hætt að vaxa enda fleiri aðilar komnir inn á
okkar hillu á markaðinum. Árið 2019 hófum við
undirbúning nýs verkefnis og opnuðum í byrjun árs matarbúð með mikla sérstöðu. Þar
vinnum við út frá sömu áherslu og við höfum
gert undanfarinn áratug hjá Urta Islandica,
með umhverfisvænum og endurnýtanlegum
umbúðum, en höfum komið upp kerfi þar sem
fólk getur skilað inn krukkum og flöskum sem
við þvoum, sótthreinsum og fyllum aftur á.“
Matarbúðin Nándin byrjaði að taka á sig
mynd í Kolaportinu og stóð upphaflega til að
bjóða upp á gott úrval af þurrvöru og bæði
höfða til innlendra kaupenda og ferðamanna.
„En aðstæður í Kolaportinu urðu fljótt erfiðar í
faraldrinum svo við hröðuðum opnun á Austurgötunni, þar sem framleiðsla Urta Islandica
var áður, en framleiðsluhlutinn er núna kominn
yfir til Keflavíkur,“ segir Þóra og bætir við að á
komandi vikum standi til að opna aðra verslun í
framleiðsluhúsnæði fyrirtækisins í Reykjanesbæ.
Viðtökurnar hafa verið góðar og eykst vöruframboðið jafnt og þétt. Vörur Urta Islandica
eru á sínum stað í búðinni en einnig umhverfisvænar hreinlætisvörur, kjöt og mjólkurvörur,
brauðmeti og grænmeti. „Ef við byggjum yfir
spádómsgáfu hefðum við byrjað á þessari vegferð ári fyrr því það tekur tíma að byggja svona
starfsemi upp og gera hana arðbæra. En við
teljum að þetta hafi verið hárrétt ákvörðun hjá
okkur og miklir vaxtarmöguleikar í rekstri
matvöruverslana með umhverfisvænar
áherslur,“ segir Þóra en Nándin hlaut Bláskelina, viðurkenningu umhverfisráðuneytisins,
fyrir að bjóða neytendum upp á góðar plastlausar lausnir. „Við tökum lítil skref og stækkum varlega, en gætum þess um leið að safna
ekki skuldum, og þó svo að við getum kannski
ekki keppt við lágvöruverðsverslanirnar í verði
er ekki annað að sjá en okkur hafi tekist að
hitta naglann á höfuðið með því að bjóða neytendum upp á val um að kaupa plastlausar matvörur.“
ai@mbl.is
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Framúrskarandi fyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu eftir
póstnúmerum

1

15
3
1

35

20

59
60
11
77

8
75

2

38
2
53

6

28
16

47

27

Samtals: 607
Póstnúmer

Fjöldi

Póstnúmer

101 Reykjavík, miðbær

35

111 Efra-Breiðholt

103 Kringlan

11

112 Grafarvogur

104 Sund og Laugardalur

59

105 Holt og Hlíðar

60

107 Reykjavík, Vesturbær
108 Háaleiti og Bústaðir
109 Neðra-Breiðholt og Sel
110 Árbær og Ártúnsholt

1
77
6
75

Fjöldi

Fjöldi

Póstnúmer

200 Kópavogur

38

210 Garðabær

20

201 Smárar, Lindir og Salir

53

212 Garðabær, óstaðsett

113 Grafarholt og Úlfarsárdalur

8

202 Kópavogur, óstaðsett

2

116 Kjalarnes

1

203 Kórar, Hvörf og Þing

16

121-132 Reykjavík, óstaðsett

2

Póstnúmer

13

Fjöldi
28
2

220 Hafnarfjörður

47

221 Hafnarfjörður, Setberg

27

222 Hafnarfjörður, óstaðsett

3

162 Hvalfjörður og Kjós

3

225 Álftanes

2

170-172 Seltjarnarnes

3

270 Mosfellsbær

15

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.
Rakaskiljur og blásara frá Heylo, rykvarnarkerfi frá ZIPWALL,
og parket-og vinilklippur frá BULLET TOOLS.

www.stolpigamar.is

Hafðu
samband
568 010
0

Óseyrarbraut 12 | 220 Hafnarfirði | Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík
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„Stígarnir eru fleiri og miklu betri en þeir voru og ágætar tengingar á milli bæjarfélaganna. Er vandinn helst að bæjarfélögin eru misdugleg við að moka á veturna og virðast ekki samræma ákvarðanir um það hvaða stíga á að hreinsa fyrst,“ segir Róbert.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Nóg að gera í búðinni allt árið
ins og hjá mörgum öðrum verslunum
með íþróttavörur hefur salan gengið
vel hjá TRI ehf. það sem af er þessu
ári. „Fólk þyrstir í að hreyfa sig en
líkamsræktarstöðvarnar hafa verið lokaðar út
af faraldrinum og því sjá margir sér þann kost
vænstan að kaupa sér útivistarbúnað. Ástandið er svipað í öðrum löndum og mikill meðbyr á
reiðhjólamarkaði en framleiðendur hafa rekið
sig á að aðfangakeðjurnar halda ekki í við
eftirspurn.“
Þetta segir Róbert Grétar Pétursson, framkvæmdastjóri TRI, en fyrirtæki hans er núna í
fyrsta skipti á lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki. „Áhuginn er slíkur að framleiðendur gætu selt tvöfalt eða þrefalt það magn
sem þeir framleiða alla jafna, og þeir hafa getuna til að auka hjá sér afköstin, en íhluti vantar og er það að skapa flöskuháls sem mun taka
tíma að leysa úr.“

kaupendahópnum má í grófum dráttum skipta í
þrennt: Í fyrsta lagi er fólkið sem notar hjólreiðarnar sem líkamsrækt og þykir jafnvel gaman að
keppa í greininni. Þessi hópur stækkar ört og má
t.d. sjá það að í hjólreiðakeppnum af öllu tagi fer
keppendum fjölgandi. Þá er hópurinn sem notar
reiðhjólið sem samgöngutæki og fer hjólandi í
vinnu eða skóla, og loks þeir sem kaupa reiðhjól
fyrir börnin sín,“ útskýrir Róbert. „Gaman er að
sjá hvernig þriðji hópurinn hefur stækkað í kórónuveirufaraldrinum því margir hafa uppgötvað
hversu gaman það er fyrir fjölskylduna að fara í
hjólreiðatúra saman og útivist sem börn og fullorðnir geta notið í sameiningu. Að kaupa reiðhjól
á alla á heimilinu er eitthvað skemmtilegt sem
fólk lætur eftir sér og sínum nú þegar ekki er t.d.
lengur að því hlaupið að fara með fjölskylduna í
utanlandsferð.“

E

Morgunblaðið/Kristinn

Sprenging hefur orðið í vinsældum hjólreiða og margir sem hjóla allt árið um kring.

Með áherslu á reiðhjól eingöngu
TRI opnaði þegar viku vantaði í jólin árið
2011. Þá um sumarið höfðu félagarnir Ólafur
Baldursson og Bergþór Jóhannsson fengið þá
flugu í höfuðið að setja á laggirnar verslun sem
skyldi bjóða upp á vörur fyrir iðkendur þríþrautar og því með allt sem þarf til að stunda
sund, hlaup og hjólreiðar. „Verslunin var rekin
í þeirri mynd fyrstu þrjú árin en þá var ákveðið að breyta um áherslu og að TRI skyldi eingöngu verða reiðhjólaverslun,“ segir Róbert
og lætur það fljóta með að mörgum hafi þótt
nokkuð djarft teflt að stofna fyrirtæki af þessu
tagi skömmu eftir að fjármálahrun hafði sett
hagkerfi landsins á annan endann. „Fyrr en
varði vorum við komnir með húsnæði á leigu
án þess þó að vera með umboð frá nokkrum
framleiðanda eða vera búnir að tryggja okkur
vörur til að selja.“
Salan fór samt vel af stað og TRI landaði
umboði fyrir þýska reiðhjólaframleiðandann
Cube. Einnig selur fyrirtækið reiðhjólafatnað
frá kanadíska merkinu Louis Garneau og
ítalska framleiðandanum Castelli. Í vetur
starfa níu manns hjá versluninni en þegar
mest er um að vera á sumrin fer starfsmannafjöldinn upp í 24.

786. sæti

TRI EHF.
Lítið 194. sæti

Róbert Grétar Pétursson
Sérhæfing einfaldar reksturinn
Það kann að koma lesendum á óvart að fyrirtæki sem er helgað reiðhjólasölu skuli hafa svona
marga starfsmenn yfir vetrarmánuðina en Róbert segir að reiðhjólamenningin á Íslandi hafi
núna náð því stigi að hjól seljast allt árið um kring
og að auki sé í nógu að snúast á veturna við að
setja saman ný hjól og gera klár fyrir sölu þegar
sól tekur að hækka á lofti, auk þess að yfirfara
reiðhjól viðskiptavina sem vilja vera klárir fyrir
sumarið. „Hjólin koma til okkar í kössum og þarf
að setja þau saman, stilla og gera ýmislegt við
þau áður en kúnninn fær þau í hendurnar. Margt
er í gangi baka til sem viðskiptavinir sjá ekki þegar þeir koma í sýningarsalinn.“

Margir aðrir seljendur reiðhjóla hafa brugðið á
það ráð að selja aðra vöru með, s.s. skíði eða líkamsræktarbúnað, og þannig jafna betur út þær
árstíðabundnu sveiflur sem eru á hjólamarkaði.
Róbert segir það af vilja gert að TRI valdi sér
annað viðskiptamódel og bendir á að salan á
skíðabúnaði geti t.d. verið mjög sveiflukennd eftir
veðri og verslanir setið uppi með birgðir af óseldum varningi ef skíðasvæðin opna seint og loka
snemma. Með því að einblína á reiðhjólin einfaldast reksturinn og verður á margan hátt fyrirsjáanlegri, auk þess sem minna fjármagn er
bundið í vöru sem geyma þarf á lager. „Og þá
selst ágætismagn hjóla yfir háveturinn. Við höldum útsölu tvisvar á ári: í lok sumars og í janúar,
og margir búnir að læra á þetta kerfi okkar. Sá
hópur mætir stundvíslega á útsöluna og tryggir
sér vandað hjól á góðu verði um leið og við rýmum fyrir nýjum módelum.“

Fjölskyldur hjóla saman
Þó að salan hafi gengið einstaklega vel það sem
af er þessu ári þá segir Róbert að allt frá stofnun
verslunarinnar hafi mátt greina stöðuga aukningu og reiðhjólamarkaðurinn glæðst ár frá ári.
„Hjólreiðar verða sífellt veigameira sport en

Ekki lengur sérviska að hjóla allt árið
Mikil breyting hefur orðið á reiðhjólamenningunni á höfuðborgarsvæðinu og ekki óalgengt að
sjá hjólreiðafólk á götum borgarinnar allt árið um
kring. Róbert minnist þess þegar hann tók sig til
í lok 10. áratugarins og hjólaði allra sinna ferða
sex ár í röð. „Þá bjó ég í Vesturbænum en vann
uppi á Höfða og þótti svo óvenjulegt að eitt sinn
var ég stoppaður af fréttamanni á miðri leið til að
veita viðtal,“ segir hann. „Á þessum árum var
maður heppinn ef búið var að ryðja snjó af hluta
leiðarinnar að vetri til og þótti bæði óvenjulegt og
skrítið að hjóla í öllum veðrum.“
Hann segir miklu auðveldara að nota reiðhjól
sem samgöngutæki í dag. Rafmagnsreiðhjól létti
hjólreiðarnar þegar mótvindurinn er sterkur og
sveitarfélögin reyni eftir bestu getu að tryggja að
leiðin sé greið fyrir bæði hjólandi og gangandi
umferð þegar snjóar og frystir. „Stígarnir eru
fleiri og miklu betri en þeir voru og ágætar tengingar á milli bæjarfélaganna. Er vandinn helst að
bæjarfélögin eru misdugleg við að moka á veturna og virðast ekki samræma ákvarðanir um
það hvaða stíga á að hreinsa fyrst. Það veldur því
að fólk sem vill hjóla, t.d. frá Hafnarfirði inn í
Reykjavík, geturrekið sig á að stofnbrautir hjólreiðasamgöngukerfisins hafa ekki verið ruddar á
sumum stöðum.“
ai@mbl.is

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.
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Elín Heiða ólst upp í sveitinni og sonur
hennar fær að njóta sömu forréttinda. Starf
bóndans er í senn gefandi og krefjandi.

Langir framleiðsluferlar kalla
á sem mestan stöðugleika
Á
bænum Úthlíð í Skaftártungu, þar
sem Mýrdalsjökull gnæfir yfir
landslaginu, reka hjónin Elín Heiða
Valsdóttir og Guðmundur Ingi Arnarsson meðalstórt sauðfjár- og kúabú. Starfsemin gengur prýðilega og náði Hlíðarból ehf.
þeim árangri í ár að komast á lista Creditinfo
yfir framúrskarandi fyrirtæki.
Elín Heiða er fædd árið 1977 og hefur búið á
Skaftártungu alla sína tíð ef undan eru skilin
þau ár sem hún menntaði sig en hún útskrifaðist sem búfræðikandídat frá Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri. Hún tók við
hluta af býlinu af foreldrum síum árið 2001 og
árið 2009 var rekstrarformi fyrirtækisins
breytt í einkahlutafélag. „Það er allur gangur
á því hvaða rekstrarform bændur velja. Sumir
nota sína eigin kennitölu, aðrir kjósa að reka
svokallað félagsbú, en með einkahlutafélagaforminu er á margan hátt gert auðveldara að
leyfa nýrri kynslóð að taka við. Mér líkar
ágætlega við þetta rekstrarfyrirkomulag enda
gagnsætt og heppilegt á marga vegu,“ segir
hún.

Fer ekki í frí hvenær sem er
Eins lengi og hún man eftir sér hefur Elínu
Heiðu langað að vera bóndi. Hún segir starfið
geta verið mjög krefjandi á köflum en um leið
fjölbreytt og gefandi. „Bústörfin eru þannig að
hvert verk þarf að vinna á réttum tíma, framleiðsluferillinn langur, og þess vegna ekki
hægt að hlaupa í frí hvenær sem manni sýnist,“ segir Elín Heiða en það er einkum um háveturinn sem hún og Guðmundur láta það eftir
sér að taka gott frí. Síðast skutust þau til
Bandaríkjanna í byrjun árs, rétt áður en kórónuveirufaraldurinn varð til þess að öllu var
skellt í lás.
„Ein manneskja getur haldið öllu gangandi
yfir veturinn en það falla samt alltaf til einhver
verk til viðbótar, eins og viðhald á húsakosti og
viðgerðir á tækjum, sem við reynum náttúrulega að sinna mest sjálf,“ segir Elín Heiða en
Valur faðir hennar býr enn á bænum og hjálpar til við bústörfin.
Í Úthlíð eru rösklega 400 vetrarfóðraðar
kindur og um 160 nautgripir – þar af 60 mjólk-

Í sveitasælunni. Meðal þess sem veitir íslenskum landbúnaði sérstöðu er lítil lyfjanotkun.

704. sæti

HLÍÐARBÓL
EHF.
Lítið 145. sæti

Elín Heiða Valsdóttir
urkýr. Starfsemin á býlinu er ósköp hefðbundin og hafa þau Elín Heiða og Guðmundur
t.d. ekki haft mikinn áhuga á að reyna fyrir sér
í þjónustu við ferðamenn eða matvælanýsköpun. Í staðinn leggja þau þeim mun
meiri metnað í að hlúa að búfénaðinum og fara
sér í engu óðslega í daglegum rekstri. Þessi
nálgun hefur skilað þeim árangri að á síðasta
ári var rúmlega 10 milljóna króna hagnaður af
rekstri býlisins. „Árangurinn ræðst að miklu
leyti af ytri aðstæðum og vandasamt að spá
fyrir um hvaða verð fæst fyrir afurðina.
Nautakjötið seljum við í gegnum afurðastöðina og ræðst af markaðsverði hverju sinni.
Stjórnvöld greiða að auki sláturálag en það

nemur aðeins örfáum krónum á hvern nautgrip.“
Elín Heiða segir það flækja áætlanagerð og
ákvarðanir í rekstri bóndabýlis hvað eftirspurn og verð geta verið sveiflukennd. Um tvö
ár taki að rækta holdanaut upp í sláturstærð
og á þeim tíma geti mikið breyst. „Nýlega
lækkaði það verð sem bændur fá fyrir nautakjöt og getur það leitt til þess að greinin dregur úr framleiðslu, sem svo kemur fram í
minnkuðu framboði eftir tvö ár sem gæti valdið kaupendum vanda. Bændur og þeir sem að
greininni koma þurfa að gæta þess að sem
mestur stöðugleiki sé í rekstrarumhverfi landbúnaðar svo að framboð og eftirspurn fylgist
að. Við þurfum jú öll að borða, framleiðsluferlarnir langir, og ekkert sem heitir að ætla að
rækta í dag það sem fer á diskinn á morgun.“

Neytandinn þarf betri upplýsingar
Spurð hverju hún myndi helst vilja breyta til
að styrkja íslenskan landbúnað segir Elín
Heiða að harðnandi samkeppni við erlendan
innflutning sé verulegt áhyggjuefni. Hún segir
vandann einkum felast í því að lítið gagnsæi sé
um það hvernig erlendir aðilar stunda sína
framleiðslu og neytendur eigi erfitt með að
bera saman þá valkosti sem þeim standa til

boða enda allur gangur á þeim vinubrögðum
sem tíðkast í landbúnaði annarra þjóða. „Bæta
mætti það eftirlit sem haft er með þeirri landbúnaðarvöru sem flutt er inn til landsins og
ljóst að verið er að selja íslenskum neytendum
vöru frá landbúnaðarsvæðum þar sem ástandið er ekki nægilega gott. Það er styrkur íslensks landbúnaðar að neytandinn getur stólað
á það að sú vara sem hann fær er framleidd í
góðri sátt við fólk, fénað og umhverfi og t.d.
mikill munur á notkun sýklalyfja á Íslandi og
víðast hvar annars staðar,“ útskýrir Elín
Heiða og minnir á að bæði regluverk og staðlar séu með strangasta móti í íslenskum landbúnaði og gagnsæi mikið.
Elín Heiða bendir á að það væri strax til
mikilla bóta ef að neytandinn hefði aðgang að
meiri upplýsingum þegar hann t.d. gerir upp á
milli pakkninga við kjötborðið í stórmarkaðinum, skammtar sér á disk í mötuneyti eða
þegar hann pantar af matseðli veitingastaðar.
„Það væri strax mikil framför ef tækist að innleiða einhvers konar upprunamerki og ef neytandinn gæti séð það svart á hvítu hversu mikið
magn stera og lyfja var notað við framleiðsluna.“

Kynbætur gætu breytt rekstrinum
Hún minnir á þá sérstöðu Íslands að vera
laust við marga alvarlega búfjársjúkdóma og
að halda verði áfram að gæta vel að smitvörnum. Að því sögðu þá er Elín Heiða mjög
áhugasöm um tilraunir sem gerðar hafa verið
til að kynbæta íslenska búfjárstofna, þar sem
ýtrustu varkárni hefur verið gætt. Það hafi
skert samkeppnishæfni íslenskra nautgripabænda að innlendi stofninn vex ekki með sama
hætti og vinsælustu holdnautastofnar erlendis,
og afköst mjókurkúa ekki eins mikil og í sumum löndum. „Það gæti verið mjög gaman að
vinna með búfjárstofna sem gæfu meira af sér,
og myndi skapa allt aðrar forsendur í rekstrinum að ala naut sem að vaxa tvöfalt hraðar,
eða kýr sem mjólka tvöfalt betur,“ segir hún.
„Allt þarf þó að vera gert með öruggum hætti
og alls ekki bera óvart nýja sjúkdóma inn í
landið.“
ai@mbl.is
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Svona lítur dæmigert
Framúrskarandi fyrirtæki út
Eignir: 365 m.kr.
Eigið fé: 227 m.kr.
Rekstrartekjur: 625 m.kr.
Skuldir: 138 m.kr.
Rekstrarhagnaður:
55 m.kr.

Skuldahlutfall: 38%

38

55

20

%

36
22

62

%

5
45

%

7

20
Arðsemi
eigin fjár: 20%

Ársniðurstaða: 45 m.kr.
Aldur: 20 ár
Eiginfjárhlutfall: 62%

EBITDA: 69 m.kr.

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
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Björt framtíð í stoðtækjageiranum

Í

slenska þjóðin eldist hratt og á sama
tíma eykst þörfin fyrir stoð- og hjálpartæki ýmiss konar sem auðveldað geta
fólki daglegt líf. Það fyrirtæki sem er
hvað atkvæðamest í þessum geira er Stoð í
Trönuhrauni í Hafnarfirði, en félagið veitir
þessum hópi og öðrum, ótrúlega fjölbreytta
þjónustu.
Eins og Ása Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri útskýrir, þá er Stoð rótgróið
fyrirtæki, upphaflega stofnað af stoðtækjafræðingum árið 1982. Ása, sem tók við
stjórnartaumum í félaginu í júní sl. af Elíasi
Gunnarssyni, segir að viðskiptavinahópur
Stoðar sé breiður. „Þetta er allt frá fólki sem
er á fullu í sínum íþróttum, útivist og annarri
heilsueflingu yfir í fólk sem þarf ráðgjöf við
að koma sér af stað í hreyfingu, vill fá sér
réttu skóna, þarf innlegg eða hlífar og slíkt.
Okkar skjólstæðingar eru svo líka einstaklingar sem sökum fötlunar eða hindrunar
þurfa á stoð- og hjálpartækjum að halda. Við
erum þjónustufyrirtæki á breiðu sviði heilbrigðisþjónustu.“

Vinna með Sjúkratryggingum Íslands
Ása segir að Stoð vinni náið með Sjúkratryggingum Íslands, sem styrkja kaup á
stoð- og hjálpartækjum fyrir marga af skjólstæðingum fyrirtækisins.
Stoð- og hjálpartæki eru margvísleg eins
og Ása útskýrir. Þar er t.d. um að ræða
spelkur, hjólastóla, göngugrindur og baðhjálpartæki. „Stoð er líka framleiðslufyrirtæki þar sem við sérsmíðum til dæmis
spelkur, skó, gervilimi og sérmót fyrir fólk
sem bundið er í hjólastól.“
Stoð hefur verið í eigu heilbrigðisfyrirtækisins Veritas síðan árið 2018. Undir hatti
Veritas eru einnig lyfjaheildsalan Vistor,
dreifinga- og innflutningsfyrirtækið Distica,

444. sæti

STOÐ
Meðalstórt 201. sæti

Ása Jóhannesdóttir

Morgunblaðið/Árni Sæberg

sölu- og markaðsfyrirtækið Artasan og lækninga- og rannsóknarvörufyrirtækið MEDOR.
Hjá því síðastnefnda starfaði Ása einmitt áður en hún réð sig til starfa hjá Stoð.
Ása segir að það hafi margvíslega kosti í
för með sér að vera hluti af Veritassamsteypunni, en með því nái Stoð að einbeita sér enn betur að því sem mestu máli
skiptir í rekstrinum.
Ása segir að Stoð eigi sér bjarta framtíð. Í
fyrirtækinu búi mikil þekking og innan
veggja þess starfi ótal sérfræðingar, þar á
meðal sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfi, stoðtækjafræðingar og stoðtækjasmiðir. „Á þessu viljum við byggja og horfa til framtíðar. Þar sem
öldruðum er að fjölga viljum við styðja þann

hóp betur, þannig að fólk geti komið hingað
og fengið ekki bara hjólastóla, heldur einnig
aðrar vörur og þjónustu, eins og til dæmis
sjúkrarúm fyrir heimili, og vörur eins og
þvagleggi og stómapoka. Þangað erum við að
fara.“

Vill bjóða heildrænni þjónustu
Með nýjum framkvæmdastjóra koma nýjar áherslur. Hugmyndir Ásu miða að því að
bjóða upp á heildrænni þjónustu í fyrirtækinu en verið hefur. „Við viljum horfa á
heilbrigði og heilbrigðislausnir í sinni víðustu
mynd. Við bjóðum til dæmis upp á bæklunarskó, en það væri gaman að bjóða líka
upp á þjónustu fótaaðgerðafræðinga. Þá yrð-

um við komin með „allt á einn stað“, og engin
þörf fyrir fólk að fara annað.“
Fyrirtækið hefur vaxið jafnt og þétt á þeim
tæpum 40 árum sem það hefur verið í rekstri.
Fyrst um sinn voru einungis stoðtæki í boði,
en síðar komu hjálpartækin til sögunnar. Í
stuttu máli má lýsa muninum á stoð- og
hjálpartækjum þannig að stoðtæki eru föst
við líkamann, eins og gervilimir, en hjálpartæki eru það ekki. Þar má nefna hjólastóla
og göngugrindur.
Eitt af því sem er mikilvægt til að stuðla að
heilbrigði eru forvarnir, en þar haslaði Stoð
sér völl fyrr á árinu þegar það tók yfir rekstur Flexor á Bíldshöfða. „Þar seljum við vörur
eins og hlaupaskó, lífsstílsvörur ýmiss konar,
æfingatæki, gönguskó og slíkt. Þá bjóðum við
upp á göngugreiningu hjá sjúkraþjálfurum
og íþróttafræðingum,“ segir Ása.

Vilja kynna fyrirtækið betur
Eitt af því sem verður liður í að auka
tekjur fyrirtækisins er að sögn Ásu að kynna
fyrirtækið betur á almennum markaði. Hún
vill að almenningur viti að hjá Stoð sé hægt
að fá margs konar stuðningsvörur, t.d. fyrir
fólk sem hefur orðið fyrir hnjaski í útihlaupum, golfi eða leikfimi. „Það er hluti af framtíðarstefnumótuninni, að gera vörumerkið
sýnilegra.“
tobj@mbl.is

Fyrirtæki sem hafa alltaf verið Framúrskarandi
63 fyrirtæki hafa alltaf
verið Framúrskarandi

Meðalaldur
framkvæmdastjóra
58 ár

1

49 eru staðsett
á höfuðborgarsvæðinu

1
8
49

8 á Norðurlandi
eystra

1
1

2

2 á Austurlandi
1 á Norðurlandi
vestra
1 á Suðurlandi,

14% eru
með konu
sem framkvæmdastjóra

1 á Suðurnesjum
29

1 á Vesturlandi

Meðalaldur fyrirtækja
29 ár (miðgildi)

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

46 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 22. OKTÓBER 2020

VIÐSKIPTAMOGGINN FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI

Gerður segir að stór hluti af fólki á
aldursbilinu 18-55 ára eigi kynlífstæki.

Morgunblaðið/Eggert

Kynhvötin er hluti af mannlegu eðli
að eru líklega ekki margir kvenkyns
framkvæmdastjórar þrjátíu ára og
yngri á lista Creditinfo yfir Framúrskarandi fyrirtæki, en Gerður
Huld Arinbjarnardóttir er ein þeirra. Hún segist hafa stofnað kynlífstækjafyrirtæki sitt
Blush þegar hún var aðeins tuttugu og eins árs
gömul. „Áður en ég stofnaði fyrirtækið hafði ég
ekki unnið við neitt í líkingu við þetta. Ég
renndi algjörlega blint í sjóinn. Auk þess hafði
ég ekki hugmynd um hvernig ætti að reka
fyrirtæki, hvað þá fyrirtæki með þrettán
starfsmönnum sem vinna við það allan daginn
að selja titrara, sleipiefni og önnur kynlífstæki.
Ég kom sjálfri mér á óvart,“ segir Gerður.

Þ

Lærði á því að gera hlutina
Gerður er hvorki með stúdentspróf né háskólapróf. „Ég prófaði menntaskóla en það
hentaði mér ekki. Ég á ekki auðvelt með nám.
Ég lærði frekar á því að gera hlutina. Það kostaði mig alls konar mistök, en ég lærði líka af
þeim.“Áður en Gerður stofnaði Blush vann hún
aðallega við ýmiss konar sölustörf. En hvernig
fékk hún hugmyndina að því að fara út í kynlífstækjageirann?
„Ég fór að bera Ísland saman við aðra markaði, og sá að það var gat á markaðnum á Íslandi. Hér voru engar flottar kynlífsvörur í
boði. Í fyrstu var hugmyndin ekki að fara sjálf
út í svona rekstur, en það æxlaðist þannig. Ég
hugsaði sem svo að ef mér fyndist eitthvað
vanta væri ekki ólíklegt að öðrum fyndist það
líka. Einkenni á góðri viðskiptahugmynd er
einmitt að átta sig á því að það sé raunverulegur skortur á vörunni.“
Hún segir að þegar hún hafi farið af stað hafi
verið auðvelt að komast í samband við birgja
úti í heimi og fá vörur sendar til landsins til að
prófa. Í dag sé það erfiðara. „Birgjarnir voru
mjög viljugir að vinna með mér. Það var mín
upplifun. Fæst vörumerkin sem ég vildi selja
voru til hér á landi, en í dag eru hins vegar flest
þekktustu merkin komin á íslenska markaðinn.“
Spurð hvort einhverjar vörur henti Íslend-

Blush er til húsa í Hamraborg í Kópavogi en flytur í stærra húsnæði á næsta ári.

455. sæti

BLUSH
Lítið 29. sæti

Gerður Huld
Arinbjarnardóttir
ingum betur en aðrar segir Gerður að Íslendingar leiti eftir gæðum og geri kröfur.

Fólk er mun opnara í dag
Spurð um umræðuna um kynlífstæki í samfélaginu segist Gerður finna mikinn mun nú og
fyrir tíu árum þegar hún byrjaði með Blush.
„Fólk er mun opnara í dag. Það áttar sig betur
á að kynhvötin er hluti af mannlegu eðli. Fólk
er orðið opnara fyrir því að krydda kynlífið til
að viðhalda neistanum í sambandinu. Þar koma
tækin einmitt sterk inn.“

En fyrir byrjendur í þessum efnum, hvaða
tæki ætti par að byrja á að fá sér?
„Ég myndi mæla með einu tæki fyrir hann
og einu fyrir hana, ef um er að ræða karl og
konu. Til dæmis typpahring fyrir hann og
eggi fyrir hana til að örva snípinn. Það er sígild byrjun. Það er mikilvægt þegar fyrsta
tækið er valið að það sé einfalt og þægilegt,
og upplifunin af notkuninni verði góð. Svo fer
fólk í að kaupa sérhæfðari tæki í kjölfarið, þar
sem leggöngin eru örvuð til dæmis. Það er
staðreynd að 75% kvenna þurfa örvun á snípinn til að fá fullnægingu. Við leiðbeinum einstaklingum með píkur varðandi bestu leiðina í
þeim efnum.“
Spurð hvort fólk komi aftur og aftur, ef það
á annað borð byrjar að kaupa kynlífstæki,
segir Gerður svo vera. Sumir komi í hverjum
mánuði, aðrir árlega. „Það fer eftir áhuga
fólks. Stór hluti af fólki á aldursbilinu 18-55
ára á kynlífstæki.“
Rekstur Blush hefur gengið eins og í sögu,
bæði nú á Covid-tímum og á síðustu árum.
„Við höfum selt kynlífstæki fyrir meira en

milljarð króna frá því við byrjuðum. Í ár
sjáum við fram á 30% tekjuaukningu.“
Er aukningin út af því að fólk er meira heima
hjá sér vegna kórónuveirunnar?
„Já, en líka út af öðru. Fyrirtækið verður sífellt þekktara og það eru alltaf að bætast við nýir
viðskiptavinir. Þá erum við líka að læra meira
inn á markaðinn og markaðurinn að læra meira
inn á okkur.“
Netverslun er stór hluti af tekjum Blush.
„Hún er svona 40% af veltunni. Heimakynningar eru 10-15% og svo er salan í búðinni það
sem eftir stendur. Það kemur mörgum á óvart
hvað búðin er stór hluti af sölunni.“ Á næsta ári
ætlar Blush að flytja í nýja 860 fermetra verslun
á höfuðborgarsvæðinu. Í dag er verslunin í
Hamraborg í Kópavogi í mun minna húsnæði.
Gerður segir að Blush sé mjög samkeppnishæf í verði við erlendar sambærilegar netverslanir.
Hvað heimakynningar varðar segir Gerður að
þær hafi verið vinsælar, en vegna veirunnar og
samkomutakmarkana vegna hennar hafi verið
minna að gera á þeim vettvangi á þessu ári. Aukin velta í netverslun vegi þar upp á móti. „90% af
þeim sem mæta á heimakynningar eru konur.
Karlar mættu alveg bæta sig í þessum efnum.“

Stefna á tvö þúsund jóladagatöl
Fram undan er stærsti verslunartími ársins,
jólin. „Við erum að drukkna í jóladagatölum í
versluninni eins og er. Við höfum alltaf selt á
bilinu 1.200-1.500 dagatöl fyrir jólin en stefnum
á tvö þúsund í ár. Í þessum dagatölum, sem
kosta 24.990 krónur, er einn pakki fyrir hvern
dag í desember fram að jólum. Þetta er í bland
sleipiefni og kynlífstæki ýmiss konar. Það eru
alls 8-9 kynlífstæki í dagatalinu. Þetta er tilvalið til að krydda kynlífið í desember. Ég fullyrði að dagatalið í ár er það flottasta sem við
höfum verið með til þessa.“ Að lokum langar
blaðamann að vita hver galdurinn er við að
reka Framúrskarandi fyrirtæki. „Ég held að
það sé bara að fylgja hjartanu og þora að fara
út fyrir kassann.“
tobj@mbl.is

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.
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Jón Rúnar Árelíusson, bakari og eigandi
Kökulistar, hefur komið víða við í faginu.
Hann segist ekki hafa neitt á boðstólunum sem hann ekki vilji borða sjálfur.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Hrósar ungu starfsfólki í hástert
Þ
að er lífsstíll að vera bakari segir
Jón Rúnar Arilíusson eigandi Kökulistar. Hann hefur víða komið við á
löngum ferli, bæði sem keppandi og
dómari í stórum alþjóðlegum matarkeppnum.
Fyrir 23 árum stofnaði hann til reksturs bakarís ásamt konu sinni Elínu Maríu Nielsen,
sem annast ýmis mál, s.s. starfsmanna- og fjármálarekstur.
Spurður um velgengni í rekstri segir hann
mikilvægt að vera sjálfum sér samkvæmur og
„hlaupa ekki upp til handa og fóta við að elta
loftbólur“. Einnig segir hann mikilvægt að
vera trúr sjálfum sér, viðskiptavinum og
starfsfólki.

Rúnar segir að slíkar bylgjur séu ekkert annað
en tækifæri til að hlusta á viðskiptavininn og
stuðli að vöruþróun. Sjálfur segist hann vel
meðvitaður um hvað er í vörunni og bakar
brauð úr súr, spelti og heilmöluðum rúg, sem
sé „sannkölluð ofurfæða“. Einnig sýður hann
öll fræ og nær þannig dýrmætri olíu t.d. úr
hörfræjum í brauðdegið.
„Það er fullt af læknum og hómópötum sem
sverja fyrir hollustu slíkra brauða,“ segir Jón
Rúnar, sem sendir slíkar vörur út á land í sérpöntun til þeirra sem láta sig heilsuna varða.

Verður að vilja vöruna sjálfur

Ný kynslóð af þroskuðu starfsfólki
Hjá Kökulist starfa um 50 manns og verður
Jóni Rúnari tíðrætt um þá þróun sem átt hefur
sér stað í starfsmannahaldi. Hjá honum starfar
ákveðinn kjarni sem hefur unnið lengi hjá
fyrirtækinu og svo ungt fólk, 14-17 ára sem
vinnur mest á álagstímum. Miklar sveiflur hafa
verið í starfsmannaveltu í gegnum tíðina og
rifjar Jón Rúnar upp að árin 2005-08 hafi verið
„eins og hvirfilbylur“ hvað það varðar.
Nú sé öldin önnur og fullyrðir Jón Rúnar að
upp sé að koma kynslóð sem sé algerlega einstök. „Ungt fólk, strákar og stelpur sem bera
mikla virðingu fyrir vinnunni sinni; eru samviskusöm, ábyrgðarfull og leggja sig öll fram,“
segir Jón Rúnar og bætir við að kynslóðin sem
um ræðir komi honum fyrir sjónir sem félagslega þroskuð og taki vel leiðsögn. Hann talar af
reynslu því á 23 árum hefur hann kynnst
mörgu ungu fólki og haft við það mikil samskipti. Aðspurður hvað valdi segir hann að
þetta sé „kynslóðin sem byrjaði að skilja lífið í
umtali eftirhrunsáranna, þegar fólk var að
missa t.d. húsin sín og lífið var áþreifanlega
hverfult“.
Hjá Jóni Rúnari starfar einnig fólk úr ýmsum áttum, t.d. ungur Sýrlendingur sem kom
hingað sem flóttamaður og pólsk stúlka sem er
lærð í faginu. „Hér eru allir að byggja sama

Kökulist er starfrækt á tveimur stöðum í Reykjanesbæ og við Fjörðinn í Hafnarfirði.

740. sæti

KÖKULIST
Lítið 165. sæti

Jón Rúnar Arilíusson
hús og ég,“ segir hann og leggur áherslu á mikilvægi þess að rækta mannlega hlutann og
samskipti við starfsfólk, þá takist betur að
kalla fram það besta í hverjum og einum. Hann
segir að það hafi tekið mörg ár að læra að fókusera á það besta í fari allra og finna þeirra
réttu hillu í rekstrinum.

Launakostnaður kominn úr böndunum
Jón Rúnar er með bakarí á þremur stöðum,
tvö í Reykjanesbæ og í Firðinum í Hafnarfirði,
auk almennrar veisluþjónustu.
Reksturinn segir hann einkennast af stöðugleika en lítilli framlegð. Faraldurinn hefur

haft sitt að segja þar sem veislum hefur fækkað og fækkun ferðamanna hafi dregið úr veltu í
Fitjum. Hann segist hafa reynt að halda verðum niðri og er enn með 2017 verðskrá á veisluþjónustu sem hann segir „vera bilun en ætlar
að reyna að halda út árið“. Hann er ómyrkur í
máli þegar kemur að launakostnaði og segir
það „rosalega tímaskekkju að fara í launahækkanir um næstu áramót“. Það hafi aldrei
verið eins lítil framlegð og hverri krónu þurfi
að velta ansi oft. Jón Rúnar rifjar upp að þegar
hann hóf rekstur hafi laun verið um 31% af
kostnaði, en í síðustu hækkun hafi þau verið
komin í 54%. Með því að herða allar ólar og
endurskipuleggja allt í þaula, hafi honum tekist að koma hlutfallinu niður í 47%. „Ef hækka
á um áramót, veit ég ekki hvaðan peningarnir
eiga að koma“ segir hann og bætir við að hann
telji rekstur sinn þegar vera mjög straumlínulagaðan.

Brauð er ekki bara brauð
Margir heilsuþjarkar hafa sagt brauðmeti
stríð á hendur og lagt bölvun á kolvetni. Jón

Sætabrauðið er auðvitað stór hluti af veltu
bakaría og segist Jón Rúnar að það sé eitt af
því síðasta sem fólk neitar sér alveg um. „Ég
hef verið hundskammaður fyrir hversu góðir
kanilsnúnarnir mínir eru“, segir hann hlæjandi
og vitnar í kúnna sem lagði mikið á sig til að fá
sinn skammt. Annars segir hann alvarlegur að
þetta snúist um að vera trúr sínu og þar sé einn
mælikvarði: „Ef mig langar ekki í þetta sjálfum, ef þetta er ekki ógeðslega gott og langar í
annað eftir hálftíma, þá framleiði ég það ekki.“
Ekki dugi að nota ódýr hráefni til að spara,
þá sé maður að stela af kúnnanum og af sjálfum sér á sama tíma. Þetta snýst alltaf um að
reyna að gera betur segir hann ákveðinn.

Hefur enn gaman af starfi sínu
Ímynd bakarans er góðlegur miðaldra maður sem leggur á sig að vakna fyrir allar aldir til
að tryggja sínu fólki heitt brauðmeti við fyrsta
hanagal. Jón Rúnar getur ágætlega samsvarað
sér við þessa líkingu og segist svo heppinn að
hafa enn gaman af sínu starfi og segir það vera
mikil forréttindi.
Reksturinn krefjist þess að yfir honum sé
vakið og sofið, en þó segist hann aðeins farinn
að slaka á klónni og leyfi sér jafnvel að sofa til
klukkan sex á morgnana, enda sé mikill mannauður innan fyrirtækisins sem hann treystir
vel.
sighvaturb@mbl.is

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.
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Framúrskarandi
fyrirtæki 2020
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.

1

Stórt

1

Eyrir Invest hf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Margrét Jónsdóttir

124.222.919

92.552.525

74,5%

2

Stórt

2

Marel hf.

Garðabæ

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

Árni Oddur Þórðarson

252.806.796 129.826.314

51,4%

3

Stórt

3

Landsvirkjun

Reykjavík

Framleiðsla rafmagns

Hörður Arnarson

530.615.756 270.706.819

51,0%

4

Stórt

4

Samherji hf.

Akureyri

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Björgólfur Jóhannsson

95.320.604

62.974.863

66,1%

5

Stórt

5

Össur hf.

Reykjavík

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga

Jón Sigurðsson

6

Stórt

6

Síldarvinnslan hf.

Neskaupsstaður

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Gunnþór Björn Ingvason

7

Stórt

7

Kaupfélag Skagfirðinga svf.

Sauðárkrókur

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Þórólfur Gíslason

70.011.480

39.907.558

57,0%

8

Stórt

8

Brim hf.

Reykjavík

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Ægir Páll Friðbertsson

95.176.081

43.107.552

45,3%

9

Stórt

9

Samherji Ísland ehf.

Akureyri

Útgerð fiskiskipa

Þorsteinn Már Baldvinsson

28.468.338

18.424.660

64,7%

10 Stórt

10

Félagsbústaðir hf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Sigrún Árnadóttir

11 Stórt

11

Reginn hf.

Kópavogur

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Helgi Smári Gunnarsson

132.080.621

68.900.572

52,2%

64.330.742

43.660.546

67,9%

93.733.803

47.229.617

50,4%

144.665.000

46.042.000

31,8%

12 Stórt

12

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.

Reykjavík

Útgerð fiskiskipa

Runólfur Viðar Guðmundsson

62.970.245

32.146.207

51,0%

13 Stórt

13

FISK-Seafood ehf.

Sauðárkrókur

Útgerð fiskiskipa

Friðbjörn Ásbjörnsson

44.047.638

28.027.632

63,6%

14 Stórt

14

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Reykjavík

Skaðatryggingar

Hermann Björnsson

50.983.631

16.293.948

32,0%

15 Stórt

15

Landsnet hf.

Reykjavík

Flutningur rafmagns

Guðmundur Ingi Ásmundsson

103.214.378

47.387.762

45,9%

16 Stórt

16

Reitir fasteignafélag hf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Guðjón Auðunsson

151.640.000

47.644.000

31,4%

17 Stórt

17

Síminn hf.

Reykjavík

Þráðlaus fjarskipti

Orri Hauksson

65.521.000

36.632.000

55,9%

18 Stórt

18

Bláa Lónið hf.

Grindavík

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar

Grímur Karl Sæmundsen

24.923.039

10.804.869

43,4%

19 Stórt

19

Eik fasteignafélag hf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Garðar Hannes Friðjónsson

102.594.000

32.553.000

31,7%

20 Stórt

20

Festi hf.

Kópavogur

Önnur blönduð smásala

Eggert Þór Kristófersson

81.244.343

28.688.244

35,3%

21 Stórt

21

Vátryggingafélag Íslands hf.

Reykjavík

Skaðatryggingar

Helgi Bjarnason

50.354.013

15.193.926

30,2%

22 Stórt

22

Hagar hf.

Kópavogur

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Finnur Oddsson

50.851.000

24.279.000

47,7%

23 Stórt

23

Loðnuvinnslan hf. Fáskrúðsfirði

Fáskrúðsfjörður

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Friðrik Mar Guðmundsson

19.158.399

9.918.057

51,8%

24 Stórt

24

Hagar verslanir ehf.

Kópavogur

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Guðrún Eva Gunnarsdóttir

19.984.000

12.812.000

64,1%

25 Stórt

25

Össur Iceland ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga

Jón Sigurðsson

21.585.712

7.325.581

33,9%

26 Stórt

26

Nesfiskur ehf.

Garður

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Bergþór Baldvinsson

23.314.807

7.394.337

31,7%

27 Stórt

27

TM hf.

Reykjavík

Önnur ótalin fjármálaþjónusta, þó ekki vátryggingafélög og lífeyrissjóðir

Sigurður Viðarsson

41.354.210

17.351.339

42,0%

28 Stórt

28

Útgerðarfélag Akureyringa ehf.

Akureyri

Útgerð fiskiskipa

Þorsteinn Már Baldvinsson

23.818.198

11.540.117

48,5%

29 Stórt

29

Hampiðjan hf.

Reykjavík

Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum

Hjörtur Valdemar Erlendsson

31.024.794

16.213.620

52,3%

30 Stórt

30

Vörður tryggingar hf.

Reykjavík

Skaðatryggingar

Guðmundur Jóhann Jónsson

24.988.565

8.118.643

32,5%

31 Stórt

31

Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga svf.

Fáskrúðsfjörður

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Friðrik Mar Guðmundsson

19.419.241

10.678.055

55,0%

32 Stórt

32

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Gunnar Þorláksson

18.628.595

7.819.963

42,0%

33 Stórt

33

HS Veitur hf.

Reykjanesbær

Viðskipti með rafmagn

Júlíus Jón Jónsson

30.854.678

14.402.618

46,7%

34 Stórt

34

Norvik hf.

Kópavogur

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Brynja Halldórsdóttir

36.535.553

26.585.055

72,8%

35 Stórt

35

Skeljungur hf.

Reykjavík

Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

Árni Pétur Jónsson

24.461.000

9.823.000

40,2%

36 Stórt

36

Heimavellir hf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Arnar Gauti Reynisson

53.950.200

20.055.586

37,2%

37 Stórt

37

Vinnslustöðin hf.

Vestmannaeyjar

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson

29.667.989

9.283.030

31,3%

38 Stórt

38

Iceland Seafood International hf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Bjarni Ármannsson

28.450.273

10.899.135

38,3%

39 Stórt

39

Eskja hf.

Eskifjörður

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Þorsteinn Kristjánsson

23.929.602

10.199.042

42,6%

40 Stórt

40

Ísfélag Vestmannaeyja hf.

Vestmannaeyjar

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Stefán Baldvin Friðriksson

34.462.880

17.402.676

50,5%

41 Stórt

41

Útgerðarfélag Sandgerðis ehf.

Sandgerði

Útgerð fiskiskipa

Þorsteinn Magnússon

2.920.166

1.787.381

61,2%

42 Stórt

42

Stofnfiskur hf.

Hafnarfjörður

Eldi og ræktun í ferskvatni

Jónas Jónasson

5.743.333

3.990.749

69,5%

43 Stórt

43

Byggingafélag námsmanna ses.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Böðvar Jónsson

14.120.966

4.756.519

33,7%

44 Stórt

44

Íslandshótel hf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Davíð Torfi Ólafsson

50.364.367

19.134.874

38,0%

45 Stórt

45

Olíuverzlun Íslands ehf.

Reykjavík

Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

Jón Ólafur Halldórsson

17.225.738

7.893.550

45,8%

46 Stórt

46

Nova hf.

Reykjavík

Þráðlaus fjarskipti

Margrét Björk Tryggvadóttir

7.834.089

4.533.939

57,9%

47 Stórt

47

Stefnir hf.

Reykjavík

Stýring verðbréfasjóða

Jóhann Georg Möller

3.549.349

2.690.848

75,8%

48 Stórt

48

Byko ehf.

Kópavogur

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Brynja Halldórsdóttir

5.969.401

2.351.998

39,4%

49 Stórt

49

Icelandair Cargo ehf.

Reykjavík

Önnur þjónusta tengd flutningum

Gunnar Már Sigurfinnsson

7.504.083

2.289.638

30,5%

50 Stórt

50

ÓDT Ráðgjöf ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Ólafur D Torfason

53.567.295

20.716.542

38,7%

51 Stórt

51

Flugfélagið Atlanta ehf.

Kópavogur

Farþegaflutningar með áætlunarflugi

Baldvin Már Hermannsson

14.002.066

5.646.288

40,3%

52 Stórt

52

Bananar ehf.

Reykjavík

Heildverslun með ávexti og grænmeti

Kjartan Már Friðsteinsson

2.200.585

1.238.440

56,3%

53 Stórt

53

Jakob Valgeir ehf.

Bolungarvík

Útgerð fiskiskipa

Jakob Valgeir Flosason

13.424.079

4.977.490

37,1%

54 Stórt

54

B.M. Vallá ehf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Þorsteinn Víglundsson

5.810.729

4.679.030

80,5%

55 Stórt

55

Jarðboranir hf.

Kópavogur

Tilraunaboranir og borvinna

Sigurður Sigurðsson

6.646.959

4.165.373

62,7%

56 Stórt

56

Origo hf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Jón Björnsson

11.884.633

6.817.379

57,4%

57 Stórt

57

Knatthöllin ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Sunna Hrönn Sigmarsdóttir

12.313.492

5.274.572

42,8%

58 Stórt

58

Linde Gas ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á iðnaðargasi

Therese Anna Amelie Johansson

4.363.828

3.542.899

81,2%

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

SSG verktakar ehf
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarfl. og
Röð röð innan fl.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

59 Stórt

59

Veritas Capital ehf.

Garðabæ

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Hrund Rudolfsdóttir

7.871.758

3.117.600

39,6%

60 Stórt

60

Orkusalan ehf.

Reykjavík

Viðskipti með rafmagn

Magnús Kristjánsson

12.363.660

10.501.426

84,9%

61 Stórt

61

Smáragarður ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Sigurður Egill Ragnarsson

13.802.955

5.125.581

37,1%

62 Stórt

62

Lyf og heilsa hf.

Reykjavík

Lyfjaverslanir

Kjartan Örn Þórðarson

5.078.586

1.189.728

23,4%

384.389

166.602

43,3%

1.697.196

1.234.559

72,7%

63 Meðal

1

64 Stórt

63

Íslenska útflutningsmiðstöðin ehf.

Reykjavík

Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir

Óttar Magnús G Yngvason

Nox Medical ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á búnaði til geislunar, raftækjabúnaði til lækninga og meðferðar

Pétur Már Halldórsson

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

65 Stórt

64

Rúmfatalagerinn ehf.

Reykjavík

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

Magnús Kjartan Sigurðsson

3.469.277

2.099.717

60,5%

66 Stórt

65

ÞG verktakar ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Þorvaldur H Gissurarson

3.710.517

2.448.193

66,0%

67 Stórt

66

Johan Rönning ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Haraldur Líndal Pétursson

4.923.952

1.653.428

33,6%

68 Stórt

67

Huginn ehf.

Vestmannaeyjar

Útgerð fiskiskipa

Páll Þór Guðmundsson

4.692.504

3.271.395

69,7%

69 Stórt

68

Silfurberg ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Ingibjörg Jónsdóttir

9.506.860

9.349.675

98,3%

70 Stórt

69

Dalsnes ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Ólafur Björnsson

20.546.911

12.278.802

59,8%

71 Stórt

70

Ísteka ehf.

Reykjavík

Lyfjaframleiðsla

Arnþór Guðlaugsson

1.667.203

1.362.589

81,7%

72 Stórt

71

Landsbréf hf.

Reykjavík

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög

Helgi Þór Arason

4.742.298

4.291.212

90,5%

73 Stórt

72

Advania ísland ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Ægir Már Þórisson

7.781.000

3.016.000

38,8%

74 Stórt

73

Advania Data Centers ehf.

Hafnarfjörður

Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi

Eyjólfur Magnús Kristinsson

8.480.270

2.726.203

32,1%

75 Stórt

74

Icepharma hf.

Reykjavík

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Hörður Þórhallsson

2.588.937

682.080

26,3%

76 Stórt

75

FM-hús ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Páll Viggó Bjarnason

8.445.972

3.955.774

46,8%

77 Stórt

76

Creditinfo Lánstraust hf.

Reykjavík

Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust

Brynja Baldursdóttir

1.285.642

739.533

57,5%

78 Stórt

77

Steypustöðin ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

Björn Ingi Victorsson

7.563.696

2.306.887

30,5%

79 Stórt

78

Íslandssjóðir hf.

Kópavogur

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög

Kjartan Smári Höskuldsson

2.737.000

2.433.000

88,9%

80 Stórt

79

Ístak hf.

Mosfellsbær

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Karl Andreassen

5.147.183

2.131.553

41,4%

81 Stórt

80

Íslensk Orkuvirkjun Seyðisfirði ehf

Reykjavík

Framleiðsla rafmagns

Guðmundur Ingi Jónsson

4.111.932

1.195.366

29,1%

Ólafur Einarsson

1.914.849

1.408.599

73,6%

Gylfi Gíslason

3.896.463

2.274.463

58,4%

82 Stórt

81

Þjótandi ehf.

Hella

Vegagerð

83 Stórt

82

JÁVERK ehf.

Selfoss

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

84 Stórt

83

85 Meðal

2

Fiskkaup hf.

Reykjavík

Söltun, þurrkun og hersla fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Ásbjörn Jónsson

5.511.721

1.823.763

33,1%

Logos slf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Þórólfur Jónsson

889.216

467.849

52,6%

86 Stórt

84

Fiskveiðahlutafélagið Venus hf.

Hafnarfjörður

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Guðmundur Steinbach

9.311.798

9.308.091 100,0%

87 Stórt

85

Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum

Sigþór Sigurðsson

2.557.234

1.525.443

59,7%

88 Stórt

86

Hafnarnes VER hf.

Þorlákshöfn

Útgerð fiskiskipa

Ólafur Hannesson

2.465.566

2.292.146

93,0%

89 Stórt

87

VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður ses.

Reykjavík

Önnur ótalin félagsþjónusta án dvalar á stofnun

Vigdís Jónsdóttir

5.181.278

4.868.620

94,0%

90 Stórt

88

Deloitte ehf.

Kópavogur

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Þorsteinn Pétur Guðjónsson

2.161.895

628.852

29,1%

91 Stórt

89

Armar ehf.

Hafnarfjörður

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Auðunn Svafar Guðmundsson

3.353.141

1.651.647

49,3%

92 Stórt

90

Norðurorka hf.

Akureyri

Dreifing rafmagns

Helgi Jóhannesson

19.796.506

12.306.138

62,2%

93 Stórt

91

Lykill Fjármögnun hf.

Reykjavík

Fjármögnunarleiga

Ólöf Jónsdóttir

43.471.305

11.847.351

27,3%

94 Stórt

92

Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf.

Höfn í Hornafirði

Farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum

Einar Björn Einarsson

2.066.339

1.945.617

94,2%

95 Stórt

93

Múlakaffi ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Guðríður María Jóhannesdóttir

1.058.450

757.146

71,5%

96 Stórt

94

Vistor hf.

Garðabæ

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Gunnur Helgadóttir

3.141.178

1.371.029

43,6%

97 Meðal

3

Men and Mice ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Magnús Eðvald Björnsson

898.078

593.148

66,0%

98 Stórt

95

Jarðböðin hf.

Mývatn

Leiga atvinnuhúsnæðis

Guðmundur Þór Birgisson

1.477.528

1.337.372

90,5%

99 Stórt

96

Stjörnugrís hf.

Reykjavík

Svínarækt

Geir Gunnar Geirsson

2.002.006

1.381.894

69,0%

100 Stórt

97

Vignir G. Jónsson ehf.

Akranes

Söltun, þurrkun og hersla fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Jón Helgason

2.059.590

1.470.224

71,4%

101 Stórt

98

KPMG ehf.

Reykjavík

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Jón Sigurður Helgason

2.060.181

560.418

27,2%

102 Stórt

99

Tempra ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á öðrum plastvörum

Magnús Bollason

1.672.706

1.341.002

80,2%

103 Stórt

100

Borgarverk ehf.

Borgarnes

Bygging annarra ótalinna mannvirkja

Óskar Sigvaldason

2.335.706

1.381.222

59,1%

104 Stórt

101

ORF Líftækni hf.

Kópavogur

Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni

Liv Bergþórsdóttir

3.211.687

1.650.127

51,4%

105 Stórt

102

Allianz Ísland hf.

Hafnarfjörður

Önnur starfsemi tengd vátryggingum og lífeyrissjóðum

Þorsteinn Egilsson

1.254.787

616.153

49,1%

106 Stórt

103

Atlantsolía ehf

Hafnarfjörður

Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

Guðrún Ragna Garðarsdóttir

5.441.737

1.465.355

26,9%

107 Stórt

104

Loftleiðir-Icelandic ehf.

Reykjavík

Farþegaflutningar með leiguflugi

Árni Hermannsson

9.130.940

2.335.656

25,6%

108 Stórt

105

ICE-GROUP ehf.

Reykjanesbær

Blönduð heildverslun

Jón Gunnarsson

1.325.297

985.180

74,3%

109 Stórt

106

Hraðfrystihús Hellissands hf

Hellissandur

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Rögnvaldur Ólafsson

6.721.483

3.101.395

46,1%

110 Stórt

107

ELKO ehf.

Reykjavík

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

Gestur Hjaltason

4.623.858

1.124.256

24,3%

111 Stórt

108

Lyfja hf.

Kópavogur

Lyfjaverslanir

Sigríður Margrét Oddsdóttir

7.809.171

3.662.995

46,9%

27.189.789

25.091.613

92,3%

3.047.608

1.248.369

41,0%

112 Stórt

109

Hvalur hf.

Hafnarfjörður

Útgerð fiskiskipa

Kristján Loftsson

113 Stórt

110

Fríhöfnin ehf.

Reykjanesbær

Þjónustustarfsemi tengd flutningum með flugi

Þorgerður Kristín Þráinsdóttir

Rauðás Hugbúnaður ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Einar Þór Egilsson

903.203

826.116

91,5%

115 Stórt

111

1912 ehf.

Reykjavík

Blönduð skrifstofuþjónusta

Ari Fenger

3.124.860

634.816

20,3%

116 Stórt

112

Danica sjávarafurðir ehf.

Reykjavík

Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir

Jan Bernstorff Thomsen

1.543.893

1.111.364

72,0%

117 Stórt

113

Arctic Adventures hf.

Reykjavík

Ferðaskrifstofur

Styrmir Þór Bragason

9.795.964

6.960.168

71,1%

118 Stórt

114

Já hf.

Reykjavík

Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

Vilborg Helga Harðardóttir

1.143.159

607.110

53,1%

119 Stórt

115

Ice Fresh Seafood ehf.

Akureyri

Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir

Baldvin Gústaf Baldvinsson

7.631.337

3.333.947

43,7%

120 Stórt

116

Stjörnuegg hf.

Reykjavík, dreifbýli Eggjaframleiðsla

Hallfríður Kristín Geirsdóttir

1.300.747

1.088.135

83,7%

121 Stórt

117

Festing ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Heimir Sigurðsson

13.534.952

3.647.061

26,9%

122 Stórt

118

Áltak ehf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Haraldur Líndal Pétursson

1.436.365

895.643

62,4%

Motus ehf.

Reykjavík

Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust

Sigurður Arnar Jónsson

985.367

393.164

39,9%

Guðni Rafn Eiríksson

1.520.866

746.257

49,1%

Hörður Lindberg Pétursson

1.751.400

693.259

39,6%

114 Meðal

123 Meðal

4

5

124 Stórt

119

Skakkiturn ehf.

Reykjavík

Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum

125 Stórt

120

Hólaskarð ehf.

Hafnarfjörður

Malar-, sand- og leirnám

126 Stórt

121

Kvika eignastýring hf.

Reykjavík

Fjárvörslusjóðir, sjóðir og önnur sérhæfð fjársýslufélög

Hannes Frímann Hrólfsson

1.241.246

802.771

64,7%

127 Stórt

122

Verifone á Íslandi ehf.

Kópavogur

Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum

Guðmundur Jónsson

1.103.453

294.041

26,6%

128 Stórt

123

Pizza-Pizza ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Birgir Örn Birgisson

1.428.116

946.235

66,3%

129 Stórt

124

TVG-Zimsen ehf.

Reykjavík

Önnur þjónusta tengd flutningum

Elísa Dögg Björnsdóttir

1.047.484

617.231

58,9%

Læknisfræðileg myndgreining ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Ragnheiður Sigvaldadóttir

614.368

260.299

42,4%

130 Meðal

6

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarfl. og
Röð röð innan fl.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

131 Stórt

125

Kjarnavörur hf.

Garðabæ

Framleiðsla á smjörlíki og svipaðri feiti til manneldis

Guðjón Rúnarsson

1.786.606

859.351

48,1%

132 Stórt

126

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

DS lausnir ehf.

Hafnarfjörður

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Daníel Sigurðsson

1.476.525

1.210.492

82,0%

133 Meðal

7

Fjárvakur – Icelandair Shared Services ehf.

Reykjavík

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

María Sólbergsdóttir

697.644

417.685

59,9%

134 Meðal

8

Hamar ehf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Kári Pálsson

949.726

724.082

76,2%

135 Stórt

127

Olíudreifing ehf.

Reykjavík

Önnur þjónusta tengd flutningum

Hörður Gunnarsson

4.806.404

2.169.783

45,1%

136 Stórt

128

Innnes ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

Magnús Óli Ólafsson

3.386.758

1.767.376

52,2%

137 Stórt

129

Mata hf.

Reykjavík

Heildverslun með ávexti og grænmeti

Eggert Árni Gíslason

1.134.311

818.910

72,2%

9

Core ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun

Kamilla Sveinsdóttir

801.042

444.690

55,5%

138 Meðal
139 Stórt

130

Leigufélag Búseta ehf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Bjarni Þór Þórólfsson

5.661.985

2.286.624

40,4%

140 Stórt

131

IKEA

Garðabæ

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Stefán Rúnar Dagsson

2.412.419

572.788

23,7%

141 Stórt

132

Einhamar Seafood ehf.

Grindavík

Útgerð smábáta

Alda Agnes Gylfadóttir

3.442.621

1.481.648

43,0%

142 Meðal

10

B.E. Húsbyggingar ehf.

Akureyri

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Jón Páll Tryggvason

770.811

575.684

74,7%

143 Stórt

133

Efla hf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Guðmundur Þorbjörnsson

2.528.310

1.287.501

50,9%

144 Stórt

134

4.700.378

2.143.298

45,6%

145 Meðal

11

807.608

740.363

91,7%

Reiknistofa bankanna hf.

Reykjavík

Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi

Ragnhildur Geirsdóttir

Fitjaborg ehf

Garðabæ

Söluturnar

Snorri Guðmundsson

146 Meðal

12

Sementsverksmiðjan ehf.

Akranes

Sementsframleiðsla

Gunnar Hermann Sigurðsson

848.230

734.329

86,6%

147 Meðal

13

Saltkaup ehf.

Hafnarfjörður

Blönduð heildverslun

Hilmar Þór Hilmarsson

588.935

421.082

71,5%

148 Meðal

14

Inmarsat Solutions ehf.

Kópavogur

Gervihnattafjarskipti

Jóhann H Bjarnason

363.266

197.026

54,2%

Jón Þór Þorgrímsson

149 Meðal

15

Málmsteypa Þorgríms Jónssonar ehf.

Garðabæ

Járnsteypa

262.629

148.552

56,6%

150 Stórt

135

Lífland ehf.

Reykjavík

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Þórir Haraldsson

5.766.383

1.743.422

30,2%

151 Stórt

136

Þ.S. Verktakar ehf.

Egilsstaðir

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Þröstur Stefánsson

1.350.651

1.124.035

83,2%

152 Meðal

16

SSG verktakar ehf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Sigurður Sveinbjörn Gylfason

785.510

569.086

72,4%

153 Meðal

17

Jónar Transport hf.

Reykjavík

Þjónustustarfsemi tengd flutningum á sjó og vatni

Kristján Pálsson

980.739

346.230

35,3%

154 Meðal

18

LEX ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Örn Gunnarsson

652.199

219.589

33,7%

155 Stórt

137

Suðureignir ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Davíð Torfi Ólafsson

7.580.705

3.656.603

48,2%

156 Meðal

19

DK Hugbúnaður ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Dagbjartur Pálsson

627.576

405.183

64,6%

157 Meðal

20

Scandinavian Travel Services ehf.

Kópavogur

Ferðaskrifstofur

Miguel Angel R. Fernandez

644.527

525.213

81,5%

158 Stórt

138

Sómi ehf.

Garðabæ

Önnur ótalin framleiðsla á matvælum

Alfreð Frosti Hjaltalín

1.167.365

550.839

47,2%

159 Stórt

139

Steinull hf.

Sauðárkrókur

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum

Stefán Logi Haraldsson

1.114.424

685.956

61,6%

7.981.940

6.241.510

78,2%

457.054

319.187

69,8%

1.592.447

848.988

53,3%

Coca-Cola European Partners Ísland ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á gosdrykkjum, ölkelduvatni og öðru átöppuðu vatni

Einar Snorri Magnússon

Ingvar og Kristján ehf

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Kristján Sverrisson

141

Byggingafélagið Bakki ehf.

Mosfellsbær

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Örn Kjærnested
Sveinn Ingi Ólafsson

160 Stórt

140

161 Meðal

21

162 Stórt
163 Stórt

142

Verkís hf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

164 Stórt

143

Gjögur hf.

Reykjavík

Útgerð fiskiskipa

Ingi Jóhann Guðmundsson

165 Stórt

144

Efniviður ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

166 Stórt

145

Nesbúegg ehf.

Vogar

Eggjaframleiðsla

167 Stórt

146

Vatnsvirkinn ehf.

Kópavogur

168 Meðal

22

Hornsteinar arkitektar ehf

Reykjavík

169 Stórt

147

Fagverk verktakar ehf.

170 Meðal

23

171 Stórt

148

1.613.762

747.977

46,3%

15.110.378

5.523.476

36,6%

Magnús Einarsson

2.062.924

758.013

36,7%

Stefán Már Símonarson

1.445.238

843.875

58,4%

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

Guðni Vilberg Baldursson

1.195.296

466.825

39,1%

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Ögmundur Skarphéðinsson

302.357

174.918

57,9%

Mosfellsbær

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Vilhjálmur Þór Matthíasson

1.142.382

924.990

81,0%

Tandur hf.

Reykjavík

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

Guðmundur Gylfi Guðmundsson

568.104

323.863

57,0%

Toyota á Íslandi ehf.

Garðabæ

Bílasala

Kristján Þorbergsson

4.923.938

1.655.541

33,6%

172 Meðal

24

Ferill ehf., verkfræðistofa

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Ásmundur Ingvarsson

306.077

170.614

55,7%

173 Stórt

149

Terra umhverfisþjónusta hf.

Hafnarfjörður

Söfnun hættulítils sorps

Gunnar Bragason

6.393.491

2.478.639

38,8%

174 Stórt

150

Ós ehf.

Vestmannaeyjar

Útgerð fiskiskipa

Sigurjón Óskarsson

3.671.557

2.234.224

60,9%

175 Meðal

25

Gilhagi ehf.

Seltjarnarnes

Listsköpun

Anna Fjeldsted

940.398

902.220

95,9%

176 Stórt

151

Iceland Seafood ehf.

Reykjavík

Heildverslun með fisk og fiskafurðir

Bjarni Benediktsson

2.788.454

1.020.219

36,6%

177 Stórt

152

Landsprent ehf.

Reykjavík

Prentun dagblaða

Guðbrandur Magnússon

1.383.656

657.371

47,5%

178 Meðal

26

PricewaterhouseCoopers ehf.

Reykjavík

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Friðgeir Sigurðsson

848.094

200.201

23,6%

179 Meðal

27

Landslagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Ragnar Þór Hannesson

555.616

385.721

69,4%

180 Meðal

28

Miracle ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Gunnar Bjarnason

293.793

159.278

54,2%

181 Meðal

29

Mekka Wines& Spirits hf.

Reykjavík

Heildverslun með drykkjarvörur

Jón Erling Ragnarsson

695.149

431.513

62,1%

182 Meðal

30

Lagnir og þjónusta ehf.

Sandgerði

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Hafsteinn Már Steinarsson

411.264

323.493

78,7%

183 Stórt

153

Artasan ehf.

Garðabæ

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Brynjúlfur Guðmundsson

1.172.785

553.921

47,2%

184 Meðal

31

Gunnar Bjarnason ehf.

Kópavogur

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Gunnar Ingi Bjarnason

370.119

281.066

75,9%

185 Meðal

32

Vörðuland ehf.

Selfoss

Kaup og sala á eigin fasteignum

Hannes Þór Ottesen

219.095

180.441

82,4%

186 Stórt

154

Garri ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

Magnús Rósinkrans Magnússon

1.729.410

1.254.503

72,5%

187 Meðal

33

IÐAN-Fræðslusetur ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin fræðslustarfsemi

Hildur Elín Vignir

966.164

751.114

77,7%

188 Meðal

34

Alvogen ehf.

Kópavogur

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Guðrún Ýr Gunnarsdóttir

826.398

212.273

25,7%

189 Stórt

155

Runólfur Hallfreðsson ehf

Akranes

Útgerð fiskiskipa

Gunnþór Björn Ingvason

1.722.717

1.496.557

86,9%

190 Meðal

35

Vigdísarholt ehf.

Kópavogur

Dvalarheimili með hjúkrun

Guðmundur Kristján Sigurðsson

497.863

285.904

57,4%

191 Stórt

156

Eimskipafélag Íslands hf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Vilhelm Már Þorsteinsson

71.244.737

31.358.800

44,0%

192 Stórt

157

Öryggismiðstöð Íslands hf.

Kópavogur

Starfsemi við öryggiskerfaþjónustu

Ragnar Þór Jónsson

1.913.720

581.178

30,4%

193 Stórt

158

Rafmiðlun hf.

Kópavogur

Raflagnir

Baldur Ármann Steinarsson

1.026.602

612.619

59,7%

194 Stórt

159

Dalborg hf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Baldvin Valdimarsson

1.390.856

1.082.150

77,8%

195 Stórt

160

Korputorg ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Sævar Þór Ólafsson

13.960.844

5.544.860

39,7%

196 Meðal

36

Þaktak ehf.

Hafnarfjörður

Vinna við þök

Páll Karlsson

390.519

186.829

47,8%

197 Meðal

37

Hugvit hf.

Reykjavík

Önnur hugbúnaðarútgáfa

Ólafur Daðason

783.296

555.770

71,0%

198 Stórt

161

Stjörnublikk ehf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Finnbogi Geirsson

1.064.692

748.882

70,3%

199 Meðal

38

Myllan ehf.

Egilsstaðir

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Kristján Már Magnússon

553.142

410.300

74,2%

200 Stórt

162

Fönn – Þvottaþjónustan ehf.

Reykjavík

Þvottahús og efnalaugar

Ari Guðmundsson

2.281.177

1.152.489

50,5%

201 Lítið

1

Hlaðir ehf.

Grenivík

Útgerð fiskiskipa

Þorsteinn Ágúst Harðarson

183.699

152.379

83,0%

Fóðurverksmiðjan Laxá hf.

Akureyri

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Gunnþór Björn Ingvason

875.573

626.217

71,5%

202 Meðal

39

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.
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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.

203 Stórt

163

Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf.

Egilsstaðir

Hitaveita; kæli- og loftræstiveita

Aðalsteinn Þórhallsson

2.096.412

948.042

45,2%

204 Meðal

40

Prógramm ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Hallgrímur Júlíus Jónsson

250.433

162.785

65,0%

205 Stórt

164

E.Guðmundsson ehf.

Vík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Sigurður Elías Guðmundsson

1.505.101

714.085

47,4%

206 Meðal

41

Rafholt ehf

Kópavogur

Raflagnir

Helgi Ingólfur Rafnsson

519.997

325.599

62,6%

207 Stórt

165

Verzlunarskóli Íslands ses.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi - bóknám

Ingi Ólafsson

2.099.220

988.970

47,1%

208 Stórt

166

Hreinsitækni ehf.

Reykjavík

Fráveita

Björgvin Jón Bjarnason

1.220.676

347.870

28,5%

209 Meðal

42

Vínnes ehf.

Reykjavík

Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti

Birkir Ívar Guðmundsson

939.795

589.534

62,7%

210 Meðal

43

Gára ehf.

Reykjavík

Önnur þjónusta tengd flutningum

Jóhann Bogason

278.305

217.586

78,2%

211 Meðal

44

Garðlist ehf.

Reykjavík

Skrúðgarðyrkja

Brynjar Kjærnested

607.060

456.447

75,2%

212 Stórt

167

GoPro ehf.

Reykjavík

Önnur hugbúnaðarútgáfa

Ólafur Daðason

1.159.197

876.154

75,6%

213 Stórt

168

Valka ehf.

Kópavogur

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Helgi Hjálmarsson

1.768.354

1.179.041

66,7%

214 Meðal

45

MEDOR ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Sigtryggur Hilmarsson

767.292

260.967

34,0%

215 Stórt

169

Heimilistæki ehf.

Reykjavík

Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar vörur

Ólafur Már Hreinsson

2.083.516

653.892

31,4%

216 Stórt

170

Sportvangur ehf.

Kópavogur

Rekstur íþróttamannvirkja

Ari Pétursson

1.124.928

475.347

42,3%

217 Meðal

46

Sameind ehf.

Reykjavík

Rannsóknarstofur í læknisfræði

Sturla Orri Arinbjarnarson

342.538

271.594

79,3%

218 Meðal

47

Inter ehf.

Reykjavík

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Þorvaldur Sigurðsson

631.699

412.452

65,3%

219 Meðal

48

Flügger Iceland ehf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Vigfús Gunnar Gíslason

627.656

487.321

77,6%

220 Stórt

171

Distica hf.

Garðabæ

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Júlía Rós Atladóttir

3.239.125

955.118

29,5%

221 Stórt

172

Globus hf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Börkur Árnason

1.056.194

624.885

59,2%

222 Stórt

173

S4S ehf.

Reykjavík

Smásala á skófatnaði í sérverslunum

Hermann Helgason

1.514.871

631.148

41,7%

223 Meðal

49

Ölduós ehf

Stöðvarfjörður

Útgerð smábáta

Vigfús Vigfússon

821.209

349.405

42,5%

224 Stórt

174

Hópbílar hf.

Hafnarfjörður

Aðrir farþegaflutningar á landi

Guðjón Ármann Guðjónsson

1.718.989

558.242

32,5%

225 Stórt

175

Kaptio ehf.

Kópavogur

Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

Arnar Laufdal Ólafsson

1.120.462

706.044

63,0%

226 Stórt

176

Sæplast Iceland ehf.

Dalvík

Framleiðsla á plastvörum til nota í sjávarútvegi

Daði Valdimarsson

1.673.773

1.119.909

66,9%

227 Stórt

177

Malbikunarstöðin Höfði hf.

Reykjavík

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum

Ásberg Konráð Ingólfsson

1.727.737

1.513.198

87,6%

228 Meðal

50

Ueno ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Haraldur Ingi Þorleifsson

884.311

744.169

84,2%

229 Meðal

51

Kú Kú Campers ehf.

Hafnarfjörður

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

Hlynur Elfar Þrastarson

578.564

186.055

32,2%

230 Stórt

178

Sæfell hf.

Stykkishólmur

Útgerð fiskiskipa

Gunnlaugur Auðunn Árnason

1.632.387

1.102.383

67,5%

231 Meðal

52

Strikamerki – Gagnastýring hf.

Kópavogur

Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

Sæmundur Valdimarsson

290.562

261.689

90,1%

232 Meðal

53

Plastco ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar hálfunnar vörur

Benedikt Stefánsson

392.080

204.920

52,3%

233 Meðal

54

Jarðefnaiðnaður ehf. (JEI ehf.)

Þorlákshöfn

Malar-, sand- og leirnám

Árni Benedikt Árnason

976.948

918.862

94,1%

234 Meðal

55

KAPP ehf.

Garðabæ

Vélvinnsla málma

Óskar Sveinn Friðriksson

618.064

295.629

47,8%

235 Stórt

179

Suzuki-bílar hf.

Reykjavík

Bílasala

Úlfar Schaarup Hinriksson

1.858.432

1.659.095

89,3%

236 Meðal

56

Bitter ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun

Gústaf Bjarki Ólafsson

904.989

474.929

52,5%

237 Stórt

180

Sensa ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Valgerður Hrund Skúladóttir

1.962.603

835.192

42,6%

238 Meðal

57

Snæland Grímsson ehf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Hallgrímur Lárusson

826.768

373.144

45,1%

239 Meðal

58

LDX19 ehf.

Garðabæ

Fataverslanir

Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir

853.006

242.022

28,4%

240 Meðal

59

Fasteignasalan Miklaborg ehf.

Reykjavík

Fasteignamiðlun

Óskar Rúnar Harðarson

925.867

532.325

57,5%

241 Meðal

60

Internet á Íslandi hf.

Reykjavík

Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

Jens Pétur Jensen

395.861

197.577

49,9%

242 Stórt

181

Kælismiðjan Frost ehf.

Akureyri

Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til heimilisnota

Gunnar Larsen

1.480.311

850.570

57,5%

243 Stórt

182

Icelandic Tank Storage ehf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Reynir A Guðlaugsson

1.576.851

995.089

63,1%

244 Meðal

61

Trétak ehf.

Akureyri

Uppsetning innréttinga

Jóhann Ólafur Þórðarson

672.317

418.061

62,2%

245 Meðal

62

Bylgja VE 75 ehf.

Vestmannaeyjar

Útgerð fiskiskipa

Sigurbergur Ármannsson

689.050

418.345

60,7%

2

Heyrnartækni ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum

Björn Víðisson

169.848

101.457

59,7%

Guðmundur Viðar Gunnarsson

246 Lítið
247 Meðal

63

248 Stórt

183

G.V. Gröfur ehf.

Akureyri

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Lýsi hf.

Reykjavík

Framleiðsla á olíu og feiti

Katrín Pétursdóttir

Rafeyri ehf.

Akureyri

Raflagnir

Kristinn Hreinsson

Tengi ehf.

Kópavogur

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Þórir Sigurgeirsson

622.210

297.352

47,8%

11.920.084

2.703.057

22,7%

503.562

339.129

67,3%

1.416.485

616.619

43,5%

Auðunn Svafar Guðmundsson

455.728

377.327

82,8%

Dagbjartur Björnsson

940.944

881.602

93,7%

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Theodór Siemsen Sigurbergsson

386.199

140.491

36,4%

Mývatn

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Jón Ingi Hinriksson

493.194

324.416

65,8%

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Hannes Þór Baldursson

468.064

318.448

68,0%

Reykjavík Rent ehf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Guðfinnur Sölvi Karlsson

1.378.343

505.112

36,6%

KFC ehf.

Garðabæ

Veitingastaðir

Helgi Vilhjálmsson

1.132.762

802.271

70,8%

249 Meðal

64

250 Stórt

184

251 Meðal

65

Armar mót og kranar ehf.

Hafnarfjörður

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar

252 Meðal

66

Iðnmark ehf.

Hafnarfjörður

Vinnsla á kartöflum

253 Meðal

67

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Reykjavík

254 Meðal

68

Jón Ingi Hinriksson ehf.

255 Meðal

69

K16 ehf.

256 Stórt

185

257 Stórt

186

258 Stórt

187

Málning hf.

Kópavogur

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

Baldvin Valdimarsson

1.177.061

915.830

77,8%

259 Meðal

70

Útlitslækning ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Bolli Bjarnason

273.395

249.315

91,2%

260 Meðal

71

Fossvélar ehf.

Selfoss

Malar-, sand- og leirnám

Kári Jónsson

542.169

282.760

52,2%

Vélsmiðja Orms ehf.

Hafnarfjörður

Vélvinnsla málma

Eiríkur Ormur Víglundsson

601.011

270.867

45,1%

Orkufjarskipti hf.

Reykjavík

Fjarskipti um streng

Bjarni Maríus Jónsson

2.207.985

1.523.548

69,0%

1.515.301

620.614

41,0%

791.321

293.541

37,1%

261 Meðal

72

262 Stórt

188

263 Stórt

189

SS Byggir ehf.

Akureyri

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Sigurður Sigurðsson

264 Meðal

73

Landstólpi ehf.

Selfoss

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Arnar Bjarni Eiríksson

265 Meðal

74

VSÓ Ráðgjöf ehf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Runólfur Þór Ástþórsson

634.861

337.089

53,1%

266 Meðal

75

Steinbock-þjónustan ehf.

Kópavogur

Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

Gísli Viðar Guðlaugsson

444.234

334.264

75,2%

267 Meðal

76

Enor ehf.

Akureyri

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Davíð Búi Halldórsson

204.149

99.120

48,6%

268 Meðal

77

Umbúðamiðlun ehf.

Reykjavík

Leiga á öðrum ótöldum vélum og búnaði

Hilmar Arnfjörð Sigurðsson

788.768

317.696

40,3%

269 Meðal

78

Trackwell hf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Jón Ingi Björnsson

376.326

278.760

74,1%

270 Lítið

3

271 Meðal

79

Ó.D ehf

Kópavogur

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Ómar Davíðsson

168.007

128.608

76,5%

GR Verk ehf.

Kópavogur

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Árni Ragnarsson

544.112

169.092

31,1%

4.404.888

1.847.805

41,9%

559.647

412.035

73,6%

1.299.625

445.752

34,3%

272 Stórt

190

Nói-Siríus hf.

Reykjavík

Framleiðsla á súkkulaði og sælgæti; kakói

Finnur Geirsson

273 Meðal

80

Terra Einingar ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

Gunnar Bragason

274 Stórt

191

Sláturhús KVH ehf.

Hvammstangi

Slátrun og vinnsla á kjöti, þó ekki alifuglakjöti

Reimar Marteinsson

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

I C E L A N D I C B U S C O M PA N Y

www.sba.is
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarfl. og
Röð röð innan fl.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

275 Stórt

192

Oddi hf.

Patreksfjörður

Söltun, þurrkun og hersla fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Skjöldur Pálmason

3.716.328

1.482.223

39,9%

276 Stórt

193

Sena ehf.

Reykjavík

Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

Jón Diðrik Jónsson

1.144.360

458.900

40,1%

277 Meðal

81

IceMar ehf.

Reykjanesbær

Heildverslun með fisk og fiskafurðir

Gunnar Örn Örlygsson

566.399

190.720

33,7%

278 Stórt

194

Rekstrarvörur ehf.

Reykjavík

Heildverslun með hreingerningarefni

Einar Kristjánsson

1.493.803

735.104

49,2%

279 Meðal

82

Deilir Tækniþjónusta ehf.

Mosfellsbær

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Jóhann Jónasson

384.791

181.069

47,1%

280 Meðal

83

Greiðsluveitan ehf.

Reykjavík

Gagnavinnsla, hýsing og tengd starfsemi

Vigdís Ósk Helgadóttir

940.252

860.064

91,5%

281 Meðal

84

Þula - Norrænt hugvit ehf.

Akureyri

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Magnús Kristjánsson

453.220

303.869

67,0%

282 Meðal

85

Járn og gler hf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Kjartan Ágústsson

436.057

338.113

77,5%

283 Stórt

195

Vörumiðlun ehf.

Sauðárkrókur

Flutningsþjónusta

Magnús Einar Svavarsson

1.467.567

1.083.191

73,8%

284 Meðal

86

Sílafur ehf.

Reykjavík

Hljóðupptaka og tónlistarútgáfa

Ólafur Þór Arnalds

285 Stórt

196

B. Pálsson ehf

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Gunnar Dungal

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

302.568

261.456

86,4%

2.281.345

1.873.890

82,1%

Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa slf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Halldór Karl Halldórsson

178.473

104.268

58,4%

287 Meðal

87

Íspan ehf.

Kópavogur

Skurður og vinnsla á flotgleri

Einar Þór Harðarson

859.191

663.014

77,2%

288 Meðal

88

LYFIS ehf.

Reykjavík

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Hörður Þórhallsson

330.623

272.308

82,4%

289 Meðal

89

Ísmar ehf.

Reykjavík

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

Gunnar Halldór Sverrisson

309.354

200.444

64,8%

290 Meðal

90

Vélsmiðja Orms og Víglundar ehf.

Hafnarfjörður

Vélvinnsla málma

Eiríkur Ormur Víglundsson

451.240

301.232

66,8%

291 Stórt

197

Sláturfélag Suðurlands svf.

Reykjavík

Framleiðsla á kjötafurðum

Steinþór Skúlason

9.880.168

5.335.913

54,0%

292 Meðal

91

Aalborg Portland Íslandi ehf.

Kópavogur

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Magnús Eyjólfsson

752.025

465.025

61,8%

293 Stórt

198

FERIA ehf.

Reykjavík

Ferðaskrifstofur

Þráinn Vigfússon

1.546.798

454.745

29,4%

294 Meðal

92

Ison ehf.

Kópavogur

Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

Sólrún Helga Óskarsdóttir

414.364

373.373

90,1%

295 Meðal

93

Verkfærasalan ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Þorlákur Marteinsson

636.325

280.683

44,1%

296 Meðal

94

Íslyft ehf.

Kópavogur

Heildverslun með skipsbúnað, veiðarfæri og fiskvinnsluvélar

Gísli Viðar Guðlaugsson

619.255

427.568

69,0%

297 Meðal

95

Húsasteinn ehf.

Mosfellsbær

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar

Arnar Guðnason

304.015

201.475

66,3%

298 Meðal

96

Hreyfing ehf.

Reykjavík

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar

Ágústa Þóra Johnson

515.141

392.687

76,2%

299 Meðal

97

Dona ehf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Donatas Miecius

257.243

238.143

92,6%

300 Stórt

199

Góa-Linda sælgætisgerð ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á súkkulaði og sælgæti; kakói

Helgi Vilhjálmsson

1.006.649

869.052

86,3%

301 Meðal

98

Harðviðarval ehf.

Reykjavík

Umboðsverslun með timbur og byggingarefni

Ásgeir Einarsson

241.932

185.730

76,8%

302 Meðal

99

286 Lítið

4

Topplagnir ehf

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Brynjar Kristjánsson

330.763

180.958

54,7%

303 Meðal 100

Egill Árnason ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Ásgeir Einarsson

500.548

275.671

55,1%

304 Meðal 101

Alefli ehf.

Mosfellsbær

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Magnús Þór Magnússon

399.165

216.171

54,2%

305 Stórt

Páll Daníel Sigurðsson

Eykt ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

2.156.707

684.386

31,7%

306 Meðal 102

Vinnuföt, heildverslun ehf.

Kópavogur

Heildverslun með fatnað og skófatnað

Árni Arnarson

334.269

131.001

39,2%

307 Meðal 103

Bragi Guðmundsson ehf.

Garður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Bragi Guðmundsson

264.259

203.627

77,1%

308 Meðal 104

Flugtak ehf.

Kópavogur

Ökuskólar, flugskólar o.þ.h.

Guðlaugur Ingi Sigurðsson

266.169

253.298

95,2%

309 Meðal 105

MG-hús ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Magnús Guðnason

239.524

191.263

79,9%

310 Stórt

201

DHL Express Iceland ehf.

Reykjavík

Önnur póst- og boðberaþjónusta

Sverrir Auðunsson

1.375.025

444.415

32,3%

311 Stórt

202

Tæknivörur ehf.

Kópavogur

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

Sveinn Tryggvason

1.246.669

337.338

27,1%

312 Stórt

203

Kalka sorpeyðingarstöð sf.

Reykjanesbær

Meðhöndlun og förgun hættulítils sorps

Steinþór Þórðarson

1.220.854

409.029

33,5%

Heilsan #1 ehf.

Reykjavík

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Elísabet Traustadóttir

729.822

276.256

37,9%

200

313 Meðal 106
314 Meðal 107

Útivera ehf.

Reykjavík

Fataverslanir

Heiðar Ingi Ágústsson

294.124

186.030

63,2%

315 Meðal 108

Skurn ehf.

Reykjavík, dreifbýli Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Geir Gunnar Geirsson

971.602

790.866

81,4%

316 Lítið

Expectus ehf.

Reykjavík

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Gunnar Steinn Magnússon

194.686

107.519

55,2%

317 Meðal 109

Sælkeradreifing ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Ólafur Johnson

777.825

652.980

83,9%

318 Meðal 110

Kauphöll Íslands hf.

Reykjavík

Stjórnun fjármálamarkaða

Magnús Harðarson

677.507

384.945

56,8%

319 Meðal 111

Rafkaup hf.

Reykjavík

Smásala á ljósabúnaði í sérverslunum

Óskar Rafnsson

856.546

766.496

89,5%

320 Meðal 112

Iraco ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með fisk og fiskafurðir

Sigurður Ingi Jóelsson

902.015

323.489

35,9%

321 Meðal 113

Ernst & Young ehf.

Reykjavík

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Margrét Pétursdóttir

391.011

107.463

27,5%

322 Meðal 114

H.H. Smíði ehf.

Grindavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Helgi Vilberg Sæmundsson

375.866

318.506

84,7%

5

Fallorka ehf.

Akureyri

Viðskipti með rafmagn

Andri Teitsson

2.355.113

780.536

33,1%

324 Meðal 115

Líf og List ehf.

Garðabæ

Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum

Jón Hjörtur Oddsson

768.668

413.881

53,8%

325 Lítið

Bygg bræður ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Helgi Gíslason

143.989

118.922

82,6%

326 Meðal 116

Arkþing – Nordic ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Hallur Kristmundsson

234.904

154.421

65,7%

327 Stórt

205

Tækniskólinn ehf.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi, iðn- og verknám

Hildur Ingvarsdóttir

1.001.115

593.815

59,3%

328 Stórt

206

323 Stórt

204

6

Penninn ehf.

Reykjavík

Smásala á dagblöðum og ritföngum í sérverslunum

Ingimar Jónsson

2.096.923

1.059.501

50,5%

329 Meðal 117

Hreinsun & flutningur ehf.

Reykjavík

Söfnun hættulítils sorps

Viggó Guðmundsson

442.629

425.247

96,1%

330 Meðal 118

Aurora Seafood ehf.

Súðavík

Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir

Davíð Freyr Jónsson

358.636

213.403

59,5%

331 Meðal 119

Þorgeir & Ellert ehf.

Akranes

Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum

Ingólfur Árnason

288.494

163.505

56,7%

332 Meðal 120

Skólamatur ehf.

Reykjanesbær

Önnur ótalin veitingaþjónusta

Jón Axelsson

305.714

173.540

56,8%

333 Lítið

7

One Systems Ísland ehf

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Ingimar Arndal Árnason

334 Stórt

207

Ó.Johnson & Kaaber ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Ólafur Johnson

335 Meðal 121

Thor Shipping ehf.

Hafnarfjörður

Önnur þjónusta tengd flutningum

336 Lítið

ASK Arkitektar ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

337 Meðal 122

AB varahlutir ehf

Reykjavík

338 Lítið

Beiersdorf ehf.

Reykjavík

339 Meðal 123

Fuglar ehf.

340 Meðal 124
341 Meðal 125
342 Lítið

8

9

131.277

30.010

22,9%

1.338.578

456.970

34,1%

Ragnar Jón Dennisson

657.561

391.691

59,6%

Helgi Már Halldórsson

158.585

97.229

61,3%

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Loftur Guðni Matthíasson

430.313

204.624

47,6%

Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

Ólafur Gylfason

145.385

97.979

67,4%

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Helgi Einarsson

236.324

160.558

67,9%

Veiðafæraþjónustan ehf.

Grindavík

Framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum

Hörður Jónsson

203.193

164.436

80,9%

Öryggisfjarskipti ehf.

Reykjavík

Önnur fjarskiptastarfsemi

Þórhallur Ólafsson

989.675

865.226

87,4%

Loftmyndir ehf.

Reykjavík

Starfsemi á sviði landmælinga; jarðfræðilegar rannsóknir

Karl Arnar Arnarson

146.668

102.558

69,9%

343 Meðal 126

Grafa og grjót ehf.

Hafnarfjörður

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Sigurður Sveinbjörn Gylfason

490.622

346.595

70,6%

344 Meðal 127

Bakarameistarinn ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

Sigurbjörg R Sigþórsdóttir

378.630

248.498

65,6%

345 Lítið

Malbiksviðgerðir ehf.

Kópavogur

Vegagerð

Þorvarður Kristjánsson

114.835

61.816

53,8%

Umboðsverslun með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni til iðnaðarnota

Halldór Steinar Kristjánsson

631.611

349.578

55,3%

10

11

346 Meðal 128

Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli EAK ehf. Reykjanesbær

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
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

347 Meðal 129

Steypustöðin Dalvík ehf.

Dalvík

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

Óskar Árnason

218.475

127.701

58,5%

348 Stórt

Endurvinnslan hf.

Reykjavík

Endurnýting flokkaðra efna

Helgi Lárusson

1.777.468

1.202.616

67,7%

349 Meðal 130

Afbragðs ehf.

Reykjavík

Heildverslun með önnur ótalin matvæli

Jón Gunnar Bergs

350 Stórt

Ísfell ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með skipsbúnað, veiðarfæri og fiskvinnsluvélar

Guðbjartur Þórarinsson

351 Meðal 131

Terra Efnaeyðing hf.

Hafnarfjörður

Meðhöndlun og förgun hættulegs úrgangs

352 Meðal 132

Heilsa ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak

353 Meðal 133

Skipaþjónusta Íslands ehf.

Seltjarnarnes

Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum

354 Meðal 134

Ragnar og Ásgeir ehf.

Grundarfjörður

Þjónustustarfsemi tengd flutningum á landi

355 Meðal 135

TRS ehf.

Selfoss

Smásala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði í sérverslunum

Gunnar Bragi Þorsteinsson

356 Meðal 136

Skarðsvík ehf.

Hellissandur

Útgerð fiskiskipa

Sigurður Valdimar Sigurðsson

889.062

585.997

65,9%

357 Meðal 137

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.

Selfoss

Vegagerð

Guðmundur Ármann Böðvarsson

537.711

342.132

63,6%

358 Meðal 138

Optical Studio

Kópavogur

Smásala á gleraugum og sjóntækjum í sérverslunum

Hulda Guðný Kjartansdóttir

222.283

113.384

51,0%

359 Meðal 139

Sérleyfisbílar Akureyrar-Norðurleið hf.

Akureyri

Aðrir farþegaflutningar á landi

Gunnar Magnús Guðmundsson

798.132

333.338

41,8%

360 Meðal 140

Go Campers ehf.

Hafnarfjörður

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

Benedikt Helgason

325.051

169.012

52,0%

361 Lítið

12

Gleipnir verktakar ehf.

Reykjavík

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Heimir Heimisson

199.393

111.521

55,9%

362 Stórt

210

Útnes ehf.

Hellissandur

Útgerð fiskiskipa

Friðþjófur Sævarsson

1.258.137

362.963

28,8%

363 Meðal 141

Icerental 4x4 ehf.

Reykjavík

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

Hjörleifur Björnsson

560.894

259.991

46,4%

364 Meðal 142

Sætoppur ehf.

Hafnarfjörður

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Þórður Tómasson

207.806

119.538

57,5%

365 Lítið

13

Rue de Net Reykjavík ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Alfred Bæhrenz Þórðarson

199.236

96.355

48,4%

366 Meðal 143

Mörkin Lögmannsstofa hf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Helena Erlingsdóttir

292.150

62.608

21,4%

208
209

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

221.987

188.002

84,7%

2.048.873

844.446

41,2%

Jón Hólmgeir Steingrímsson

231.800

161.254

69,6%

Sigríður Margrét Oddsdóttir

858.251

442.969

51,6%

Ægir Örn Valgeirsson

223.626

152.590

68,2%

Ásgeir Ragnarsson

427.124

158.887

37,2%

312.849

223.855

71,6%

367 Meðal 144

Menja ehf.

Kópavogur

Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir

Árni Ólafsson

392.334

266.622

68,0%

368 Meðal 145

E. Sigurðsson ehf.

Kópavogur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Eyjólfur Sigurðsson

282.705

142.791

50,5%

369 Meðal 146

Straumvirki ehf.

Garðabæ

Raflagnir

Sigursteinn Þorsteinsson

273.607

129.251

47,2%

370 Meðal 147

Vinnuvélar Símonar ehf.

Sauðárkrókur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Rúnar Skarphéðinn Símonarson

313.060

207.805

66,4%

371 Meðal 148

Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar ehf.

Garðabæ

Vinnsla á kartöflum

Arnþór Pálsson

470.251

298.435

63,5%

372 Meðal 149

Húsheild ehf.

Mývatn

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Ólafur Ragnarsson

408.009

143.679

35,2%

373 Stórt

211

Gæðabakstur ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

Vilhjálmur Þorláksson

2.197.007

618.918

28,2%

374 Stórt

212

Öldungur hf.

Reykjavík

Dvalarheimili með hjúkrun

Anna Birna Jensdóttir

3.993.702

1.607.007

40,2%

375 Meðal 150

Örninn Hjól ehf.

Reykjavík

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

Jón Pétur Jónsson

656.889

512.643

78,0%

376 Meðal 151

Birgisson ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Þórarinn Gunnar Birgisson

461.820

249.156

54,0%

377 Lítið

14

Livio Reykjavík ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Snorri Einarsson

113.370

62.356

55,0%

378 Lítið

15

Kraftlagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Garðar Rafn Halldórsson

185.761

94.262

50,7%

379 Meðal 152

PFAFF hf.

Reykjavík

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

Margrét Kaldal Kristmannsdóttir

383.636

322.949

84,2%

380 Meðal 153

Endurskoðun og ráðgjöf ehf.

Garðabæ

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Eymundur Sveinn Einarsson

244.221

210.008

86,0%

381 Meðal 154

Héðinn Schindler lyftur ehf.

Hafnarfjörður

Önnur uppsetning í mannvirki

Eyjólfur Ingimarsson

382 Stórt

Húsasmiðjan ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Árni Stefánsson

383 Meðal 155

Bær hf.

Kirkjubæjarklaustur Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

384 Lítið

213

Sveinn Hreiðar Jensson

281.756

126.263

44,8%

6.359.755

2.992.492

47,1%

371.392

273.954

73,8%

InExchange ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

385 Meðal 156

Skóli Ísaks Jónssonar ses.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi

386 Meðal 157

Trésmiðja Guðmundar Friðrikssonar ehf

Akranes

Framleiðsla á öðrum trésmíðavörum til bygginga

Guðmundur Friðriksson

331.139

261.843

79,1%

387 Meðal 158

Bílrúðuþjónustan ehf.

Reykjanesbær

Bílaréttingar og -sprautun

Sigurður Jóhann Guðmundsson

214.307

144.189

67,3%

16

Gunnar Bjarnason

171.503

148.001

86,3%

Sigríður Anna Guðjónsdóttir

245.663

196.955

80,2%

388 Meðal 159

Rafha ehf.

Reykjavík

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

Egill Jóhann Ingvason

260.186

128.369

49,3%

389 Meðal 160

Triton ehf.

Reykjavík

Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir

Ormur Jarl Arnarson

584.725

129.040

22,1%

390 Meðal 161

Gasfélagið ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með fast, fljótandi og loftkennt eldsneyti og skyldar vörur

Guðmundur Ragnar Björnsson

347.671

224.259

64,5%

391 Lítið

Blautur ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Arnar Þór Gíslason

162.585

74.844

46,0%

Blikksmiðurinn hf.

Reykjavík

Vélvinnsla málma

Karl Hákon Karlsson

512.527

241.764

47,2%

17

392 Meðal 162
393 Meðal 163

Sólar ehf.

Reykjavík

Almenn þrif bygginga

Þórsteinn Ágústsson

434.922

162.721

37,4%

394 Meðal 164

Sigurður Ólafsson ehf.

Höfn í Hornafirði

Útgerð fiskiskipa

Ólafur Björn Þorbjörnsson

226.256

186.134

82,3%

Klettaskjól ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Ásgeir Þorláksson

1.234.321

385.061

31,2%

Reklar ehf.

Hafnarfjörður

Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun

Ingimar Bjarnason

172.035

119.418

69,4%

397 Meðal 165

Ökuskóli 3 ehf.

Reykjavík

Ökuskólar, flugskólar o.þ.h.

Jón Haukur Edwald

332.014

281.625

84,8%

398 Meðal 166

Into the glacier ehf.

Reykjavík

Ferðaskipuleggjendur

Sigurður Skarphéðinsson

702.786

523.420

74,5%

399 Meðal 167

Geir ehf.

Þórshöfn

Útgerð fiskiskipa

Jónas Sigurður Jóhannsson

671.070

424.395

63,2%

395 Stórt

214

396 Lítið

18

400 Meðal 168

Lyfjaval ehf

Reykjavík

Lyfjaverslanir

Þorvaldur Árnason

338.720

104.348

30,8%

401 Meðal 169

Sænes ehf.

Grenivík

Útgerð fiskiskipa

Sigurður Jóhann Ingólfsson

506.925

195.942

38,7%

402 Lítið

19

Blikksmiðjan Vík ehf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Eyjólfur Ingimundarson

133.498

50.795

38,0%

403 Lítið

20

Stoðhús ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Gísli Viðar Guðlaugsson

219.504

151.426

69,0%

404 Lítið

21

Brandenburg ehf.

Reykjavík

Auglýsingastofur

Ragnar Vilberg Gunnarsson

106.934

61.580

57,6%

405 Meðal 170

Skipamiðlarar ehf.

Reykjavík

Önnur þjónusta tengd flutningum

Björn Gunnarsson

403.943

351.162

86,9%

406 Meðal 171

Önundur ehf.

Raufarhöfn

Útgerð fiskiskipa

Freyja Önundardóttir

318.466

310.948

97,6%

407 Lítið

22

408 Meðal 172

S.Ó.S. Lagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Sigurður Óli Sumarliðason

112.360

48.990

43,6%

Ólafur Gíslason og Co hf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Benedikt Einar Gunnarsson

499.638

358.156

71,7%

Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.

Reykjanesbær

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Brynjólfur Stefán Guðmundsson

159.013

115.377

72,6%

410 Meðal 173

Sorpurðun Vesturlands hf.

Borgarnes

Meðhöndlun og förgun hættulítils sorps

Hrefna Bryndís Jónsdóttir

300.474

273.169

90,9%

411 Meðal 174

Kj. Kjartansson ehf.

Reykjavík

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Halldór Sævar Kjartansson

214.497

143.646

67,0%

412 Stórt

Tengir hf.

Akureyri

Fjarskipti um streng

Gunnar Björn Þórhallsson

Akraberg ehf.

Akranes

Útgerð smábáta

Bjarni Friðrik Bragason

409 Lítið

23

215

413 Meðal 175

1.494.295

522.792

35,0%

669.572

347.172

51,8%

414 Meðal 176

Guðmundur Arason ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með málma og málmgrýti

Kári Geirlaugsson

841.080

259.776

30,9%

415 Meðal 177

TSP ehf.

Reykjavík

Tannlækningar

Sæmundur Pálsson

772.913

650.812

84,2%

416 Meðal 178

Gufuhlíð ehf.

Selfoss

Ræktun á öðru ótöldu grænmeti, rótum og hnýði

Helgi Jakobsson

461.868

440.643

95,4%

417 Lítið

24

Car-X ehf.

Akureyri

Bílaréttingar og -sprautun

Gísli Pálsson

179.747

123.123

68,5%

418 Stórt

216

Heimkynni ehf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Þór Bjarkar Lopez

1.649.195

934.644

56,7%

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
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

419 Meðal 179

Tannbjörg ehf.

Kópavogur

Tannlækningar

Elva Björk Sigurðardóttir

312.240

245.523

78,6%

420 Meðal 180

Unnarbakki ehf.

Kópavogur

Viðskiptaráðgjöf og önnur rekstrarráðgjöf

Valdís Vífilsdóttir

374.136

366.868

98,1%

421 Meðal 181

Multivac ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Magnús Helgi Sigurðsson

392.188

146.535

37,4%

422 Meðal 182

Kerfóðrun ehf.

Garðabæ

Framleiðsla á öðrum geymum, kerum og ílátum úr málmi

Baldur Baldursson

204.610

118.614

58,0%

423 Meðal 183

Launafl ehf.

Reyðarfjörður

Önnur ótalin þjónusta við atvinnurekstur

Magnús Hilmar Helgason

990.430

653.902

66,0%

424 Meðal 184

Ari Oddsson ehf.

Mosfellsbær

Múrhúðun

Ari Hermann Oddsson

220.028

163.803

74,4%

425 Meðal 185

Vélaverkstæðið Þór ehf.

Vestmannaeyjar

Vélvinnsla málma

Sævald Páll Hallgrímsson

203.429

51.919

25,5%

426 Meðal 186

G.G. lagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Gísli Hafsteinn Gunnlaugsson

219.796

135.125

61,5%

427 Meðal 187

Elvar ehf.

Reykjavík

Tannlækningar

Bjarni Elvar Pétursson

391.698

253.005

64,6%

428 Meðal 188

Framjaxlinn ehf.

Egilsstaðir

Tannlækningar

Helgi Sigurðsson

413.017

370.990

89,8%

429 Meðal 189

Slippfélagið ehf.

Kópavogur

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

Baldvin Valdimarsson

503.881

354.015

70,3%

430 Meðal 190

Hidda ehf.

Hellissandur

Útgerð fiskiskipa

Jóhann Anton Ragnarsson

668.110

329.716

49,4%

431 Meðal 191

Systrakaffi ehf.

Kirkjubæjarklaustur Veitingastaðir

Guðmundur Vignir Steinsson

239.382

221.202

92,4%

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

432 Meðal 192

Geymsla Eitt ehf.

Hafnarfjörður

Leiga atvinnuhúsnæðis

Jón Daði Ólafsson

260.759

216.815

83,1%

433 Meðal 193

Pípulagnir Helga ehf.

Selfoss

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Helgi Már Björnsson

232.179

99.917

43,0%

434 Meðal 194

Barki ehf.

Kópavogur

Framleiðsla á öðrum gúmmívörum

Kristinn Valdimarsson

916.545

855.409

93,3%

435 Lítið

Ís og ævintýri ehf.

Höfn í Hornafirði

Ferðaskrifstofur

Bjarni Skarphéðinn G Bjarnason

127.529

103.745

81,4%

Svalþúfa ehf.

Hafnarfjörður

Söltun, þurrkun og hersla fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Magnús Gylfason

241.769

113.505

46,9%

25

436 Meðal 195
437 Meðal 196

Video-markaðurinn ehf.

Kópavogur

Söluturnar

Guðlaugur Kristjánsson

303.776

227.471

74,9%

438 Meðal 197

FL8 ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Linda Björk Ólafsdóttir

964.347

843.458

87,5%

439 Meðal 198

OSN ehf.

Reykjanesbær

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Jóhanna Harðardóttir

280.222

188.177

67,2%

440 Meðal 199

Aflvélar ehf.

Garðabæ

Heildv. með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar

Friðrik Ingi Friðriksson

256.310

144.710

56,5%

441 Meðal 200

PetMark ehf.

Mosfellsbær

Blönduð heildverslun

Eiríkur Ásmundsson

239.825

110.845

46,2%

442 Stórt

217

Norlandair ehf.

Akureyri

Farþegaflutningar með leiguflugi

Friðrik Adolfsson

1.007.752

864.266

85,8%

443 Stórt

218

BL ehf.

Reykjavík

Bílasala

Erna Gísladóttir

7.385.495

3.812.901

51,6%

444 Meðal 201

Stoð ehf., Stoðtækjasmíði

Hafnarfjörður

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga

Ólafía Ása Jóhannesdóttir

538.712

316.120

58,7%

445 Lítið

Rafstjórn ehf

Reykjavík

Raflagnir

Erling Guðmundsson

128.081

69.499

54,3%

26

446 Stórt

219

Set ehf.

Selfoss

Framleiðsla á plötum, þynnum, slöngum og prófílum úr plasti

Bergsteinn Einarsson

1.552.211

713.705

46,0%

447 Stórt

220

Skútaberg ehf

Akureyri

Malar-, sand- og leirnám

Björn Konráðsson

1.395.258

708.775

50,8%

448 Meðal 202

Hótel Keilir ehf.

Garðabæ

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Ragnar Jón Ragnarsson

253.558

228.487

90,1%

449 Meðal 203

AZ Medica ehf.

Kópavogur

Blönduð umboðsverslun

Kristján Zophoníasson

531.171

277.604

52,3%

450 Lítið

Ísar ehf.

Kópavogur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Stefán S Guðjónsson

194.503

169.135

87,0%

27

451 Meðal 204

Alma Verk ehf.

Hafnarfjörður

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Alfreð Gunnarsson Baarregaard

226.070

104.477

46,2%

452 Meðal 205

Þróttur ehf.

Akranes

Akstur vörubíla

Helgi Ómar Þorsteinsson

450.282

221.267

49,1%

Hagblikk ehf

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Sævar Kristjánsson

141.305

94.604

67,0%

454 Meðal 206

Leikfélag Reykjavíkur ses.

Reykjavík

Sviðslistir

Kristín Eysteinsdóttir

539.698

193.294

35,8%

455 Lítið

29

Blush.is

Kópavogur

Önnur blönduð smásala

Gerður Huld Arinbjarnardóttir

141.696

115.141

81,3%

456 Lítið

30

Benedikt Emil Jóhannsson

197.118

137.530

69,8%

Sævar Ingi Benediktsson

395.816

244.088

61,7%

453 Lítið

28

Fossberg ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

457 Meðal 207

BB & synir ehf.

Stykkishólmur

Akstur vörubíla

458 Meðal 208

G & K Seafood ehf

Reykjavík

Heildverslun með fisk og fiskafurðir

Gunnar Kristófersson

537.341

155.935

29,0%

459 Lítið

RafSuð ehf.

Vík

Raflagnir

Matthías Jón Björnsson

189.433

158.770

83,8%

31

460 Meðal 209

Borgarafl ehf.

Garðabæ

Bygging annarra ótalinna mannvirkja

Freyr Aðalgeirsson

485.995

315.372

64,9%

461 Lítið

32

Lostæti-Austurlyst ehf.

Reyðarfjörður

Önnur ótalin veitingaþjónusta

Valmundur Pétur Árnason

161.719

74.394

46,0%

462 Lítið

33

Vörukaup ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Einar Björgvin Ingvason

178.225

53.733

30,1%

463 Lítið

34

Hitastýring hf.

Reykjavík

Viðgerðir á rafbúnaði

Helgi Sverrisson

182.056

147.974

81,3%

464 Lítið

35

Landslag ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Finnur Kristinsson

184.672

123.071

66,6%

465 Lítið

36

Kristinn Ragnarsson, arkitekt ehf.

Kópavogur

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Kristinn Ragnarsson

159.865

134.475

84,1%

466 Lítið

37

Guðmundur Skúlason ehf.

Kópavogur

Gerð þjónustumannvirkja fyrir vatn

Guðmundur Skúlason

175.588

132.044

75,2%

467 Lítið

38

BBA Legal ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Elísabet Ingunn Einarsdóttir

173.656

91.453

52,7%

468 Meðal 210

Rafvirki ehf.

Reykjavík

Raflagnir

Sigurður Svavarsson

297.258

218.248

73,4%

469 Lítið

Meistarasmíð ehf

Garðabæ

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Karl Lilliendahl Ragnarsson

165.745

65.299

39,4%

470 Meðal 211

Þarfaþing hf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Eggert Elfar Jónsson

700.420

143.041

20,4%

471 Meðal 212

Varma og Vélaverk ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Árni Dan Einarsson

342.155

202.000

59,0%

39

472 Meðal 213

Dressmann á Íslandi ehf.

Kópavogur

Fataverslanir

Leiv Erik Martinsen

344.477

242.718

70,5%

473 Lítið

Netkerfi og tölvur ehf.

Akureyri

Viðgerðir á tölvum og jaðarbúnaði

Gunnar Björn Þórhallsson

175.593

87.845

50,0%

40

474 Meðal 214

Atlas hf

Hafnarfjörður

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Grímur Gíslason

241.056

146.761

60,9%

475 Meðal 215

Litlalón ehf.

Ólafsvík

Útgerð smábáta

Sigurður Pétur Jónsson

478.281

195.747

40,9%

476 Lítið

Nestak ehf., byggingaverktaki

Neskaupsstaður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Vilhjálmur Skúlason

152.162

103.030

67,7%

477 Meðal 216

Teitur Jónasson ehf.

Kópavogur

Aðrir farþegaflutningar á landi

Haraldur Þór Teitsson

805.112

611.323

75,9%

478 Meðal 217

Garðyrkjuþjónustan ehf

Reykjavík

Skrúðgarðyrkja

Sigurður Þ Adolfsson

230.365

197.017

85,5%

479 Lítið

41

42

480 Meðal 218

Vinnuvélar Eyþórs ehf.

Húsavík

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Eyþór Hemmert Björnsson

195.234

108.671

55,7%

Erpur ehf.

Höfn í Hornafirði

Útgerð smábáta

Bryndís Björk Hólmarsdóttir

252.989

216.899

85,7%

481 Lítið

43

Aðalbjörg RE-5 ehf.

Seltjarnarnes

Útgerð fiskiskipa

Stefán R Einarsson

157.118

100.904

64,2%

482 Stórt

221

Nesver ehf.

Hellissandur

Útgerð fiskiskipa

Ásbjörn Óttarsson

1.203.324

666.917

55,4%

483 Stórt

222

Breiðavík ehf

Hellissandur

Útgerð smábáta

Þorsteinn Bárðarson

1.050.847

288.673

27,5%

112.893

92.509

81,9%

135.842

59.065

43,5%

6.119.994

1.738.868

28,4%

184.861

77.470

41,9%

484 Lítið

44

Púst ehf.

Kópavogur

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

485 Lítið

45

Stál og suða ehf.

Hafnarfjörður

Vélvinnsla málma

486 Stórt

223

487 Lítið

46

Kristján Þór Jónsson

Íslenska gámafélagið ehf.

Reykjavík, dreifbýli Söfnun hættulítils sorps

Jón Þórir Frantzson

BSI á Íslandi ehf

Reykjavík

Árni Hannes Kristinsson

Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

488 Meðal 219

Hótel Smyrlabjörg ehf.

Höfn í Hornafirði

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Laufey Helgadóttir

352.629

93.614

26,5%

489 Meðal 220

Haki ehf.

Neskaupsstaður

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Sveinn Guðmundur Einarsson

205.320

121.243

59,1%

490 Lítið

B.B. rafverktakar ehf.

Reykjavík

Raflagnir

Birgir Birgisson

175.151

85.906

49,0%

47
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarfl. og
Röð röð innan fl.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

491 Meðal 221

Skipalyftan ehf.

Vestmannaeyjar

Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum

Stefán Örn Jónsson

777.599

615.700

79,2%

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

492 Meðal 222

Fasteignafélagið Hús ehf.

Akranes

Kaup og sala á eigin fasteignum

Ólöf Linda Ólafsdóttir

858.587

374.610

43,6%

493 Meðal 223

Tengill ehf.

Sauðárkrókur

Raflagnir

Gísli Sigurðsson

525.701

394.074

75,0%

494 Lítið

48

Ás fasteignasala ehf.

Hafnarfjörður

Fasteignamiðlun

Eiríkur Svanur Sigfússon

101.539

52.168

51,4%

495 Stórt

224

Kári Pálsson

Idea ehf.

Kópavogur

Leiga íbúðarhúsnæðis

1.724.895

1.192.924

69,2%

496 Meðal 224

Múrbúðin ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Kári Steinar Lúthersson

449.400

102.255

22,8%

497 Meðal 225

IVF holding ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Snorri Einarsson

210.332

106.633

50,7%

498 Meðal 226

Danfoss hf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Sigurður Geirsson

373.523

115.795

31,0%

499 Lítið

49

KH Vinnuföt ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Sigurður Guðjónsson

191.365

105.867

55,3%

500 Lítið

50

Microsoft Ísland ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Axel Þór Eysteinsson

165.100

64.087

38,8%

501 Meðal 227

Kukl ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

Finni Jóhannsson

486.914

275.220

56,5%

502 Meðal 228

Hagi ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Kristján Ingi Óskarsson

266.363

199.002

74,7%

503 Meðal 229

Sandbrún ehf.

Hellissandur

Útgerð fiskiskipa

Baldur Freyr Kristinsson

653.913

150.883

23,1%

504 Meðal 230

Viking Life-Saving Equipment á Íslandi ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Einar Gylfi Haraldsson

238.206

184.002

77,2%

505 Lítið

Dýralæknirinn í Mosfellsbæ ehf.

Mosfellsbær

Dýralækningar

Þórunn Lára Þórarinsdóttir

176.056

124.596

70,8%

506 Meðal 231

Samasem ehf.

Reykjavík

Heildverslun með blóm og plöntur

Mosad Badr Abdel Salam Mansour

301.319

241.120

80,0%

507 Meðal 232

Ragnar Björnsson ehf

Hafnarfjörður

Framleiðsla á öðrum húsgögnum og innréttingum

Birna Katrín Ragnarsdóttir

335.406

294.592

87,8%

508 Meðal 233

Ylur ehf.

Egilsstaðir

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Sigþór Arnar Halldórsson

235.931

98.328

41,7%

509 Meðal 234

Útgerðarfélagið Guðmundur ehf

Ólafsvík

Útgerð fiskiskipa

Jenný Guðmundsdóttir

270.691

149.699

55,3%

510 Lítið

Sportver ehf.

Akureyri

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

Egill Einarsson

191.440

96.717

50,5%

511 Meðal 235

G. Skúlason vélaverkstæði ehf.

Neskaupsstaður

Vélvinnsla málma

Guðmundur Jónas Skúlason

486.331

410.389

84,4%

512 Meðal 236

Ice Fish ehf.

Sandgerði

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Guðlaug Birna Aradóttir

205.225

116.901

57,0%

513 Meðal 237

Tölvubílar hf.

Reykjavík

Þjónustustarfsemi tengd flutningum á landi

Haraldur Axel Gunnarsson

309.906

291.072

93,9%

514 Stórt

225

Klettur - sala og þjónusta ehf.

Reykjavík

Bílasala

Knútur Grétar Hauksson

1.699.078

636.430

37,5%

515 Stórt

226

Hótel Geysir ehf.

Selfoss

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Sigríður Vilhjálmsdóttir

2.023.984

761.724

37,6%

516 Meðal 238

Dekkjahöllin ehf

Akureyri

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Kristdór Þór Gunnarsson

266.697

189.408

71,0%

517 Lítið

53

Áveitan ehf.

Akureyri

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Haraldur Pálsson

126.139

83.156

65,9%

518 Lítið

54

Vélaleiga HB ehf

Akureyri

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Halldór G Baldursson

143.383

105.213

73,4%

519 Lítið

55

Tinna ehf.

Kópavogur

Smásala á textílvörum í sérverslunum

Hjördís Haraldsdóttir

106.808

49.378

46,2%

520 Lítið

56

51

52

Pálmar ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Pálmar Guðmundsson

179.095

102.360

57,2%

521 Meðal 239

Southcoast Adventure ehf.

Hella

Ferðaskipuleggjendur

Ársæll Hauksson

251.861

149.404

59,3%

522 Meðal 240

Kælitækni ehf.

Reykjavík

Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar vörur

Haukur Njálsson

276.815

78.874

28,5%

523 Meðal 241

Terra Norðurland ehf.

Akureyri

Söfnun hættulítils sorps

Gunnar Bragason

250.265

154.618

61,8%

524 Meðal 242

Þ.Þorgrímsson & Co ehf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Þorgrímur Þór Þorgrímsson

364.193

135.302

37,2%

525 Meðal 243

RST Net ehf.

Hafnarfjörður

Uppsetning á vélum og búnaði til nota í atvinnuskyni

Kristján Þórarinsson

401.145

103.199

25,7%

526 Meðal 244

Lali ehf

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Lárus Þór Jónsson

253.355

144.748

57,1%

527 Meðal 245

Bergmenn ehf.

Dalvík

Ferðaskrifstofur

Geir Gíslason

396.796

267.283

67,4%

528 Meðal 246

BLUE Eignir ehf.

Reykjanesbær

Leiga atvinnuhúsnæðis

Magnús Sverrir Þorsteinsson

974.354

226.368

23,2%

529 Meðal 247

Feldur verkstæði ehf.

Reykjavík

Heildverslun með húðir, skinn og leður

Heiðar Sigurðsson

335.930

274.536

81,7%

530 Lítið

115 Security ehf.

Reykjavík

Einkarekin öryggisþjónusta

Friðrik Sverrisson

176.524

109.564

62,1%

531 Meðal 248

Þriftækni ehf.

Höfn í Hornafirði

Almenn þrif bygginga

Steinþór Jóhannsson

282.798

196.884

69,6%

532 Lítið

57

Universal ehf

Hafnarfjörður

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Samet Krasniqi

162.335

150.373

92,6%

533 Meðal 249

Terma ehf.

Kópavogur

Heildverslun með ilmvötn og snyrtivörur

Guðmundur Sigurðsson

254.598

98.040

38,5%

534 Meðal 250

Gröfutækni ehf.

Flúðir

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Hörður Úlfarsson

535 Stórt

227

Módelhús ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Bogi Þór Siguroddsson

536 Lítið

59

Bráð ehf.

Reykjavík

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

Ólafur Vigfússon

537 Lítið

60

Nesraf ehf

Reykjanesbær

Raflagnir

538 Lítið

61

Von harðfiskverkun ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með fisk og fiskafurðir

539 Lítið

62

VSB-verkfræðistofa ehf.

Hafnarfjörður

540 Lítið

63

Jónatansson & Co, lögfræðistofa ehf.

Reykjavík

58

200.076

92.156

46,1%

7.667.580

1.940.520

25,3%

189.505

128.835

68,0%

Hjörleifur Stefánsson

179.311

129.805

72,4%

Jóhannes Egilsson

112.408

46.083

41,0%

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Hjörtur Sigurðsson

158.956

70.698

44,5%

Lögfræðiþjónusta

Valgerður Jóhannesdóttir

111.434

80.174

71,9%

541 Meðal 251

Orka ehf

Reykjavík

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Jóhann Gísli Hermannsson

426.362

347.419

81,5%

542 Meðal 252

Verslunin Kassinn ehf

Ólafsvík

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Ágúst Ingimar Sigurðsson

210.827

189.661

90,0%

543 Lítið

Hrafnhildur Sigurðardóttir ehf.

Reykjavík

Fataverslanir

Ása Björk Antoníusdóttir

145.118

78.587

54,2%

Snorri Páll Jónsson

302.819

262.343

86,6%

Sigmar Stefánsson

543.158

364.833

67,2%
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544 Meðal 253

Kólus ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á súkkulaði og sælgæti; kakói

545 Meðal 254

Trésmiðjan Rein ehf.

Húsavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

546 Stórt

228

Sölufélag garðyrkjumanna ehf.

Reykjavík

Heildverslun með ávexti og grænmeti

Gunnlaugur Karlsson

1.440.532

528.403

36,7%

547 Stórt

229

Bústólpi ehf.

Akureyri

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Hólmgeir Karlsson

1.409.368

909.139

64,5%

548 Lítið

65

Vital ehf.

Reykjavík

Tannlækningar

Þorsteinn Sch Thorsteinsson

168.810

160.567

95,1%

549 Lítið

66

Stefán Þórðarson ehf.

Akureyri

Svínarækt

Ingvi Stefánsson

124.857

83.825

67,1%

550 Meðal 255

Fagval ehf

Garðabæ

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Guðmundur Víðir Vilhjálmsson

207.369

126.544

61,0%

551 Lítið

Rafbogi ehf.

Reykjavík

Raflagnir

Þórður Bogason

122.676

104.084

84,8%

Grænn markaður ehf.

Reykjavík

Heildverslun með blóm og plöntur

Sigurður Moritzson

296.293

173.067

58,4%

67

552 Meðal 256
553 Lítið

68

HGH verk ehf.

Akureyri

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

Hjörtur Narfason

141.279

60.194

42,6%

554 Lítið

69

B. Hreiðarsson ehf

Akureyri

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Hreiðar Bjarni Hreiðarsson

152.906

121.962

79,8%

555 Meðal 257

A.Ó.A.útgerð hf.

Ísafjörður

Útgerð fiskiskipa

Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson

355.756

250.491

70,4%

556 Lítið

70

Iðnver ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Pétur Blöndal

170.923

58.870

34,4%

557 Meðal 258

Fagraf ehf.

Reykjavík

Raflagnir

Pétur Elvar Birgisson

221.184

148.151

67,0%

Sæunn Gísladóttir

157.009

120.956

77,0%

Arnbjörn Óskarsson

102.417

89.838

87,7%

558 Lítið

71

GÁB ehf.

Reykjavík

Tannlækningar

559 Lítið

72

A. Óskarsson verktaki ehf.

Reykjanesbær

Raflagnir

560 Lítið

73

HH Trésmiðja ehf

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Jósep Hafþór Þorbergsson

177.112

134.774

76,1%

561 Meðal 259

Drafnarfell ehf.

Hafnarfjörður

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Eðvarð Ingi Hreiðarsson

319.899

147.304

46,0%

562 Meðal 260

Furðufiskar ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin framleiðsla á matvælum

Rúnar Gíslason

248.622

136.539

54,9%

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.

Aðalbjörg RE-5 ehf

Byggingaverktaki síðan 1962
Grundargötu 8 Dalvík, 466-1250

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

563 Meðal 261

G.Sigvaldason ehf.

Hella

Ræktun á kartöflum

Guðni Sigvaldason

234.800

190.957

81,3%

564 Meðal 262

Meitill - GT Tækni ehf.

Akranes

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Bolli Árnason

679.929

238.219

35,0%

565 Lítið

74

Rafstilling ehf.

Reykjavík

Viðgerðir á rafbúnaði

Elfar Már Viggósson

184.699

98.046

53,1%

566 Lítið

75

Libra lögmenn ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Árni Ármann Árnason

114.505

97.298

85,0%

567 Lítið

76

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

Vélvík ehf.

Reykjavík

Vélvinnsla málma

Daníel Guðmundsson

195.705

118.731

60,7%

568 Meðal 263

Garðræktarfélag Reykhverfinga hf.

Húsavík

Ræktun á aldingrænmeti og papriku

Páll Ólafsson

314.869

230.993

73,4%

569 Meðal 264

Fles ehf.

Þórshöfn

Útgerð smábáta

Vilhjálmur Jónsson

248.080

238.796

96,3%

570 Lítið

77

Endurskoðun Vestfjarða ehf.

Bolungarvík

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Elín Jónína Jónsdóttir

130.412

50.400

38,6%

571 Lítið

78

MHG verslun ehf.

Kópavogur

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Hilmar Árnason

122.080

82.075

67,2%

572 Meðal 265

T Plús hf.

Akureyri

Önnur ótalin starfsemi tengd fjármálaþj., þó ekki vátryggingafél. og lífeyrissj.

Þórleifur Stefán Björnsson

259.388

134.203

51,7%

573 Lítið

Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf

Húsavík

Aðrir farþegaflutningar á landi

Ásgeir Rúnar Óskarsson

169.211

140.340

82,9%

574 Meðal 266

Vallhólmi ehf.

Reykjavík

Leiga íbúðarhúsnæðis

Þráinn Karlsson

471.209

223.007

47,3%

575 Meðal 267

Garðheimar Gróðurvörur ehf.

Reykjavík

Smásala á blómum, plöntum, fræjum og áburði í sérverslunum

Kristín Helga Gísladóttir

234.898

116.697

49,7%

576 Meðal 268

J.S. Gunnarsson hf.

Reykjavík

Heildverslun með fatnað og skófatnað

Steindór Gunnarsson

319.386

254.961

79,8%

577 Lítið

80

Sjóferðir Hafsteins og Kiddýar ehf.

Ísafjörður

Þjónustustarfsemi tengd flutningum á sjó og vatni

Hafsteinn Ingólfsson

157.186

109.829

69,9%

578 Lítið

81

Kjötmarkaðurinn ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun

Guðmundur Gíslason

166.495

95.268

57,2%

579 Stórt

230

María Björk Einarsdóttir

79

Almenna leigufélagið ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

47.587.911

12.702.068

26,7%

580 Meðal 269

Hljóðfærahúsið ehf.

Reykjavík

Smásala á hljóðfærum í sérverslunum

Arnar Þór Gíslason

215.143

84.878

39,5%

581 Meðal 270

Tékkland bifreiðaskoðun ehf.

Reykjavík

Tæknilegar prófanir og greining

Birgir Hákonarson

304.181

163.682

53,8%

582 Meðal 271

Eldum rétt ehf.

Kópavogur

Smásala póstverslana eða um Netið

Valur Hermannsson

210.441

114.916

54,6%

583 Meðal 272

T.ark Arkitektar ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Ivon Stefán Cilia

211.256

140.963

66,7%

584 Meðal 273

Bústoð ehf.

Reykjanesbær

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Róbert Sædal Svavarsson

288.235

257.030

89,2%

585 Meðal 274

Rafey ehf.

Egilsstaðir

Raflagnir

Hrafnkell Guðjónsson

482.752

438.318

90,8%

586 Meðal 275

Línan ehf.

Kópavogur

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Ágúst Jensson

224.928

130.178

57,9%

587 Meðal 276

Vélar og verkfæri ehf.

Reykjavík

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

Björn Valdimar Sveinsson

822.640

664.628

80,8%

588 Meðal 277

Skagaverk ehf.

Akranes

Aðrir farþegaflutningar á landi

Gunnar Þór Garðarsson

263.893

170.179

64,5%

589 Stórt

231

Eignarhaldsfélagið Ögur ehf

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Matthías Sveinsson

1.719.678

624.789

36,3%

590 Lítið

82

Creditinfo Fjölmiðlavaktin ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

Brynja Baldursdóttir

114.308

112.938

98,8%

591 Lítið

83

JW-Suðuverk ehf.

Reykjanesbær

Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun

Janusz Piotr Wyderski

129.827

111.726

86,1%

592 Meðal 278

Hótel Höfn ehf.

Höfn í Hornafirði

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Vignir Már Þormóðsson

370.866

108.698

29,3%

593 Lítið

84

Ísfrost ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til heimilisnota

Jón Friðrik Egilsson

103.583

54.407

52,5%

594 Meðal 279

NORAK ehf.

Akureyri

Raflagnir

Davíð Hafsteinsson

381.411

189.755

49,8%

595 Lítið

85

Arkís arkitektar ehf.

Reykjavík

Starfsemi arkitekta og skyld tæknileg ráðgjöf

Þorvarður Lárus Björgvinsson

176.630

93.743

53,1%

596 Lítið

86

Oddur Pétursson ehf.

Kópavogur

Smásala á snyrtivörum og sápum í sérverslunum

Oddur Guðjón Pétursson

137.252

75.328

54,9%

597 Lítið

87

Dorma verslanir ehf.

Reykjavík

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Egill Fannar Reynisson

141.575

107.140

75,7%

598 Meðal 280

Rými - Ofnasmiðjan ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Kristmann Hjálmarsson

268.753

146.102

54,4%

599 Lítið

TG raf ehf.

Grindavík

Raflagnir

Áslaug Rós Guðmundsdóttir

190.856

86.784

45,5%

600 Meðal 281

Toppbílar ehf.

Reykjavík

Bílasala

Tobías Sveinbjörnsson

253.073

105.154

41,6%

601 Meðal 282

Hótel Framtíð ehf.

Djúpivogur

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Þórir Stefánsson

294.738

272.314

92,4%

88

602 Meðal 283

Faxaverk ehf.

Kópavogur

Akstur vörubíla

Hallur Einar Ólafsson

204.392

188.232

92,1%

603 Meðal 284

Vélar og skip ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Magnús Bogi Pétursson

682.826

530.142

77,6%

604 Meðal 285

Melabúðin ehf.

Reykjavík

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Pétur Alan Guðmundsson

313.288

227.182

72,5%

605 Lítið

89

Odont slf.

Akureyri

Tannlækningar

Gísli Einar Árnason

173.490

115.579

66,6%

606 Lítið

90

Vélaverkstæði Kristjáns ehf.

Borgarnes

Vélvinnsla málma

Kristján Vagn Pálsson

138.492

107.935

77,9%

607 Lítið

91

NOKK ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun

Hilmar Þór Hilmarsson

148.518

105.722

71,2%

608 Lítið

92

HBTB ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Tómas Andrés Tómasson

198.133

134.438

67,9%

609 Meðal 286

GG optic ehf.

Reykjavík

Smásala á gleraugum og sjóntækjum í sérverslunum

Gunnar Henrik B Gunnarsson

219.552

139.228

63,4%

610 Lítið

93

Djúpiklettur ehf.

Grundarfjörður

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Przemyslaw Andri Þórðarson

116.562

63.126

54,2%

611 Lítið

94

Pixel ehf.

Reykjavík

Önnur prentun

Halldór Friðgeir Ólafsson

164.668

85.674

52,0%

612 Meðal 287

Stólpi-gámar ehf.

Reykjavík

Vélvinnsla málma

Ásgeir Þorláksson

527.507

223.868

42,4%

613 Stórt

232

Slippurinn Akureyri ehf.

Akureyri

Vélvinnsla málma

Eiríkur S Jóhannsson

1.529.099

1.090.103

71,3%

614 Lítið

95

Flísabúðin hf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Þórður Rúnar Magnússon

152.681

59.328

38,9%

615 Meðal 288

Friðheimar ehf.

Selfoss

Ræktun á öðru ótöldu grænmeti, rótum og hnýði

Knútur Rafn Ármann

266.712

111.802

41,9%

616 Meðal 289

Trésmiðjan Akur ehf.

Akranes

Framleiðsla á öðrum trésmíðavörum til bygginga

Halldór Stefánsson

244.846

194.727

79,5%

617 Lítið

Logoflex ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin framleiðsla

Ingi Guðmundsson

121.824

67.811

55,7%

618 Meðal 290

Trésmiðja GKS ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á öðrum húsgögnum og innréttingum

Karl Arnar Aðalgeirsson

311.760

133.144

42,7%

619 Meðal 291

Blendi ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á annarri ótalinni efnavöru

Valdimar Óskar Jónasson

687.198

461.915

67,2%

620 Meðal 292

Landnám ehf.

Álftanes

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Jóhannes Viðar Bjarnason

240.762

128.474

53,4%

621 Lítið

97

SI raflagnir ehf

Garður

Raflagnir

Sigurður Ingvarsson

130.995

97.408

74,4%

622 Lítið

98

ÞR ehf

Hafnarfjörður

Söluturnar

Óttar Þórarinsson

178.767

91.309

51,1%

96

623 Lítið

99

Fiskikóngurinn ehf.

Garðabæ

Fiskbúðir

Kristján Berg Ásgeirsson

198.963

65.623

33,0%

624 Lítið

100

Samsýn ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Kristinn Guðmundsson

146.757

88.171

60,1%

625 Lítið

101

Baggalútur ehf.

Hafnarfjörður

Sjónvarpsútsendingar og dagskrárgerð

Bragi Valdimar Skúlason

198.847

101.874

51,2%

626 Meðal 293

Garminbúðin

Kópavogur

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

Ríkarður Sigmundsson

205.634

100.726

49,0%

627 Meðal 294

Köfunarþjónustan ehf.

Hafnarfjörður

Þjónustustarfsemi tengd flutningum á sjó og vatni

Helgi Hinriksson

637.419

353.980

55,5%

628 Lítið

102

Hefilverk ehf.

Kópavogur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Elín Ívarsdóttir

168.362

71.243

42,3%

629 Lítið

103

Augljós laser augnlækningar ehf.

Reykjavík

Sérfræðilækningar

Þórunn Elva Guðjohnsen

106.481

91.021

85,5%

630 Lítið

104

Hreint ehf.

Kópavogur

Almenn þrif bygginga

Ari Þórðarson

162.333

61.891

38,1%

631 Lítið

105

Passamyndir ehf.

Reykjavík

Ljósmyndaþjónusta

Guðni Dagur Kristjánsson

187.398

69.065

36,9%

632 Lítið

106

GK heildverslun ehf

Kópavogur

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Gunnar Ásgeir Kristinsson

155.463

132.551

85,3%

633 Meðal 295

Sunnugisting ehf

Reykjavík

Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu

Lovísa Steinþórsdóttir

359.618

340.439

94,7%

634 Meðal 296

Darri ehf.

Grenivík

Söltun, þurrkun og hersla fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Heimir Ásgeirsson

224.434

158.983

70,8%

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

HAGBLIKK

VERKFÆRA
LAGERINN
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarfl. og
Röð röð innan fl.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

635 Meðal 297

Héraðsverk ehf.

Egilsstaðir

Vegagerð

Hafliði Hörður Hafliðason

482.511

186.167

38,6%

636 Meðal 298

Jónsmenn ehf.

Egilsstaðir

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Þórir Óskar Guðmundsson

226.908

63.015

27,8%

637 Stórt

233

Lagardère travel retail ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Sigurður Skagfjörð Sigurðsson

1.097.716

704.077

64,1%

638 Lítið

107

Skurðtækni ehf

Álftanes

Tannlækningar

Sigurgísli Ingimarsson

102.531

96.774

94,4%

639 Lítið

108

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

SagaZ ehf.

Kópavogur

Bókaútgáfa

Björg Birgisdóttir

156.887

136.439

87,0%

640 Meðal 299

Epal hf.

Reykjavík

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Kjartan Páll Eyjólfsson

582.486

400.108

68,7%

641 Lítið

Dodda ehf.

Húsavík

Útgerð smábáta

Sigurður Haukur Eiðsson

168.683

160.891

95,4%

642 Meðal 300

Tjöld ehf.

Reykjavík

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

Valdimar Grímsson

241.686

187.893

77,7%

643 Lítið

110

LK þjónusta ehf.

Reykjavík

Steinsmíði

Guðbjartur Jónsson

117.920

39.870

33,8%

644 Lítið

111

Innbak hf.

Garðabæ

Heildverslun með önnur ótalin matvæli

Laufey Berglind Þorgeirsdóttir

131.571

111.645

84,9%

645 Lítið

112

Funi ehf. sorphreinsun

Höfn í Hornafirði

Söfnun hættulítils sorps

Marteinn Lúther Gíslason

113.234

71.528

63,2%

646 Meðal 301

Hnit verkfræðistofa hf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Kristinn Guðjónsson

234.674

136.862

58,3%

647 Meðal 302

Kemi ehf.

Reykjavík

Heildverslun með efnavörur

Hermann Sævar Guðmundsson

264.597

74.025

28,0%

648 Meðal 303

Margt smátt ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Hulda Snorradóttir

203.799

111.617

54,8%

649 Lítið

113

Look North ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Hadda Björk Gísladóttir

136.447

115.694

84,8%

650 Lítið

114

Tannsmíðaverkstæðið ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga

Frank Dieter Luckas

103.263

91.302

88,4%

651 Meðal 304

Ísól ehf.

Reykjavík

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

Hjörtur Nielsen

216.691

76.750

35,4%

652 Meðal 305

Ísfugl ehf.

Mosfellsbær

Slátrun og vinnsla á alifuglakjöti

Jón Magnús Jónsson

554.471

283.851

51,2%

653 Meðal 306

Vélsmiðja Suðurlands ehf.

Selfoss

Vélvinnsla málma

Margrét Ósk Jónasdóttir

244.664

155.684

63,6%

654 Meðal 307

Birtingahúsið ehf.

Reykjavík

Auglýsingamiðlun

Hugi Sævarsson

250.713

102.712

41,0%

655 Meðal 308

Tölvulistinn ehf.

Reykjavík

Heildverslun með tölvur, jaðartæki fyrir tölvur og hugbúnað

Birkir Örn Hreinsson

477.600

117.088

24,5%

656 Lítið

Sigga og Timo ehf.

Hafnarfjörður

Skartgripasmíði og skyld framleiðsla

Sigríður Anna Sigurðardóttir

113.566

86.119

75,8%

657 Meðal 309

Five Degrees ehf.

Kópavogur

Hugbúnaðargerð

Björn Hólmþórsson

320.278

139.133

43,4%

658 Lítið

116

Spur ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu

Sigurður Már Hilmarsson

164.227

132.189

80,5%

659 Lítið

117

Bergraf ehf.

Reykjanesbær

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Reynir Þór Ragnarsson

120.781

82.944

68,7%

660 Lítið

118

109

115

Mítra ehf.

Reykjavík

Heildverslun með varahluti og aukabúnað í bíla

Magnús Arnarson

166.375

70.859

42,6%

661 Meðal 310

Brimrún ehf.

Reykjavík

Heildverslun með rafeinda- og fjarskiptabúnað og tengda hluti

Björn Árnason

579.683

527.421

91,0%

662 Lítið

Rannsóknasetrið í Mjódd ehf.

Reykjavík

Rannsóknarstofur í læknisfræði

Guðmundur Rúnarsson

167.135

135.683

81,2%

663 Meðal 311

ÞEJ fasteignir ehf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Gestur Már Þórarinsson

425.156

184.082

43,3%

664 Lítið

120

Vélsmiðjan Ásverk ehf.

Akureyri

Vélvinnsla málma

Þórður Stefánsson

119.801

92.542

77,2%

665 Lítið

121

K. Þorsteinsson og Co ehf.

Reykjavík

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

Agnar Hlynur Daníelsson

149.033

92.131

61,8%

666 Lítið

122

Hlökk ehf.

Hólmavík

Útgerð smábáta

Bryndís Sigurðardóttir

174.621

141.865

81,2%

667 Meðal 312

DRA ehf.

Reykjavík

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Guðjón Ingi Árnason

473.127

234.269

49,5%

668 Lítið

123

EHermannsson ehf.

Reykjavík

Auglýsingastofur

Einar Hermannsson

139.949

122.018

87,2%

669 Lítið

124

Bás ehf.

Siglufjörður

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Sveinn H Zophoníasson

190.207

118.904

62,5%

670 Lítið

125

Sendibílar Reykjavíkur ehf.

Reykjavík

Akstur sendibíla

Stefán Benedikt Gunnarsson

127.785

94.540

74,0%

671 Lítið

126

Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða ehf.

Sauðárkrókur

Söfnun hættulítils sorps

Ómar Kjartansson

142.687

87.289

61,2%

672 Meðal 313

Fálkinn hf.

Kópavogur

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Ingvar Bjarnason

377.828

185.413

49,1%

673 Meðal 314

Reykjabúið ehf.

Mosfellsbær

Alifuglarækt

Kristín Sverrisdóttir

990.333

501.271

50,6%

674 Lítið

127

Skorri ehf.

Reykjavík

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Kristján Þorbergsson

123.532

55.696

45,1%

675 Lítið

128

Norðurtak ehf.

Sauðárkrókur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Rögnvaldur Hartmann Árnason

102.284

87.933

86,0%

119

676 Lítið

129

Pharmarctica ehf.

Grenivík

Lyfjaframleiðsla

Sigurbjörn Þór Jakobsson

171.587

110.028

64,1%

677 Lítið

130

Samvirkni ehf

Akureyri

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Björk Þorsteinsdóttir

134.540

82.458

61,3%

678 Meðal 315

Kraftur hf.

Reykjavík

Sala á öðrum ótöldum vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

Björn Erlingsson

458.985

272.805

59,4%

679 Meðal 316

Hellishólar ehf.

Hvolsvöllur

Önnur bókunarþjónusta og önnur starfsemi tengd ferðaþjónustu

Víðir Jóhannsson

402.314

107.377

26,7%

680 Meðal 317

Zymetech ehf.

Reykjavík

Rannsóknir og þróunarstarf í líftækni

Ásgeir Ásgeirsson

270.864

200.283

73,9%

681 Lítið

131

Flugur listafélag ehf

Reykjavík

Sviðslistir

Jóel Kristinn Pálsson

153.822

74.999

48,8%

682 Lítið

132

Mörk ehf., gróðrarstöð

Reykjavík

Smásala á blómum, plöntum, fræjum og áburði í sérverslunum

Guðmundur Vernharðsson

121.232

98.816

81,5%

683 Stórt

234

Ámundakinn ehf.

Blönduós

Kaup og sala á eigin fasteignum

Jóhannes Torfason

1.109.850

420.527

37,9%

684 Lítið

133

Agnar Ludvigsson ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin framleiðsla á matvælum

Stefán Sigurður Guðjónsson

141.725

136.139

96,1%

685 Lítið

134

Apótek Grill ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Huld Haraldsdóttir

141.667

74.589

52,7%

686 Lítið

135

Sérefni ehf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Ómar Gunnarsson

185.585

80.448

43,3%

Steingarður ehf.

Mosfellsbær

Bygging annarra ótalinna mannvirkja

Ellert Jónsson

298.495

226.016

75,7%

687 Meðal 318
688 Lítið

136

689 Meðal 319

G.B. Magnússon ehf.

Reykjavík

Útgerð smábáta

Guðbjörn Magnússon

117.827

65.446

55,5%

Regalo ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Vilhjálmur Hreinsson

220.912

107.945

48,9%

Verkvík – Sandtak ehf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Gunnar Pétur Árnason

122.695

52.479

42,8%

691 Meðal 320

Kebab ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Ahmet Hakan Gultekin

279.453

205.053

73,4%

692 Meðal 321

Hegas ehf.

Kópavogur

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

Axel Eyjólfsson

488.955

407.081

83,3%

693 Lítið

138

Kaffibaunin ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Darri Stanko Miljevic

150.714

127.305

84,5%

694 Lítið

139

Hlýja ehf.

Reykjavík

Tannlækningar

Þórunn Guðmundsdóttir

174.756

105.367

60,3%

690 Lítið

137

695 Meðal 322

Bjarmar ehf

Akranes

Smásala á blómum, plöntum, fræjum og áburði í sérverslunum

Ingimar Magnússon

291.644

135.938

46,6%

696 Lítið

140

Egilsstaðabúið ehf

Egilsstaðir

Önnur nautgriparækt

Gunnar Jónsson

176.674

143.993

81,5%

697 Lítið

141

Blikksmiðja Guðmundar ehf

Akranes

Vélvinnsla málma

Emil Kristmann Sævarsson

126.022

51.148

40,6%

698 Meðal 323

Eignarhaldsfélagið Normi ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Þórður Magnússon

815.020

517.650

63,5%

699 Meðal 324

Egilsstaðahúsið ehf.

Egilsstaðir

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Gunnlaugur Jónasson

439.632

119.541

27,2%

700 Meðal 325

A. Wendel ehf

Reykjavík

Heildv. með vélbúnað til námavinnslu, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar

Jón Sverrir Wendel

262.942

204.189

77,7%

701 Lítið

142

Jensen, Bjarnason og Co ehf.

Reykjavík

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Íris Þórisdóttir Jensen

150.213

101.238

67,4%

702 Lítið

143

Stál og stansar ehf.

Reykjavík

Vélvinnsla málma

Jón Hólm

151.036

127.952

84,7%

703 Lítið

144

Stálgæði ehf.

Kópavogur

Vélvinnsla málma

Erlendur Markússon

193.367

173.512

89,7%

704 Lítið

145

Hlíðarból ehf.

Kirkjubæjarklaustur Blandaður búskapur

Elín Heiða Valsdóttir

138.944

71.735

51,6%

705 Meðal 326

Steypustöð Skagafjarðar ehf.

Sauðárkrókur

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

Ásmundur Jósef Pálmason

483.169

148.616

30,8%

706 Lítið

Verkfæralagerinn ehf.

Kópavogur

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Brynjólfur Gunnarsson

108.742

77.802

71,5%

146
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Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarfl. og
Röð röð innan fl.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

707 Lítið

Aðalmúr ehf.

Reykjavík

Múrhúðun

Auðunn Kjartansson

156.783

89.541

57,1%

708 Meðal 327

Friðrik Jónsson ehf.

Sauðárkrókur

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Ólafur Elliði Friðriksson

237.979

114.056

47,9%

709 Meðal 328

AÞ-Þrif ehf.

Garðabæ

Önnur ótalin hreingerningarþjónusta

Arnar Þorsteinsson

217.846

116.418

53,4%

710 Lítið

Urta Islandica ehf.

Hafnarfjörður

Ræktun jurta til drykkjargerðar

Þóra Þórisdóttir

134.492

58.039

43,2%

711 Meðal 329

Myndlistaskólinn í Reykjavík ses.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á viðbótarstigi

Áslaug Thorlacius

201.205

121.770

60,5%

712 Lítið

149

Lind fasteignasala ehf.

Kópavogur

Fasteignamiðlun

Þórunn Gísladóttir

135.062

59.424

44,0%

713 Lítið

150

147

148

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

Hvalasafnið á Húsavík ses.

Húsavík

Starfsemi safna

Eva Björk Káradóttir

134.710

103.002

76,5%

714 Meðal 330

Hótel Klettur ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Jóhann Sigurðsson

286.470

193.286

67,5%

715 Lítið

NetPartner Iceland ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Símon Helgi Wiium

115.310

99.534

86,3%

716 Meðal 331

Lóðaþjónustan ehf.

Reykjavík

Skrúðgarðyrkja

Unnar Karl Halldórsson

224.712

145.773

64,9%

717 Lítið

152

Lúkas D Karlsson ehf.

Reykjavík

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Karl Udo Luckas

154.574

102.033

66,0%

718 Lítið

153

151

SÍ hf.

Kópavogur

Veitingastaðir

Jón Ragnar Jónsson

199.489

64.543

32,4%

719 Meðal 332

Tryggingamiðlun Íslands ehf.

Kópavogur

Starfsemi umboðsmanna og miðlara í vátryggingum

Friðbert Elí Friðbertsson

210.648

47.312

22,5%

720 Meðal 333

Heimavöllur ehf.

Akureyri

Ræktun mjólkurkúa

Hörður Snorrason

268.432

112.972

42,1%

721 Lítið

SIAL ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Kristján Þór Gunnarsson

192.934

39.408

20,4%

722 Meðal 334

Happy Campers ehf.

Reykjanesbær

Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum

Jón Sverrisson

457.033

228.859

50,1%

723 Lítið

155

Valhöll fasteignasala ehf.

Reykjavík

Fasteignamiðlun

Ingólfur Geir Gissurarson

144.286

105.556

73,2%

724 Meðal 335

Sigurjónsson & Thor ehf.

Reykjavík

Lögfræðiþjónusta

Magnús Haukur Magnússon

232.738

195.723

84,1%

154

725 Lítið

156

Lagnaþjónusta Suðurnesja ehf.

Reykjanesbær

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Rúnar Helgason

158.780

73.773

46,5%

726 Lítið

157

Húsalagnir ehf.

Reykjavík

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Guðmundur J. Guðlaugsson

135.956

73.921

54,4%

727 Meðal 336

Elexa ehf.

Kópavogur

Blönduð heildverslun

Axel Eyjólfsson

494.617

398.917

80,7%

728 Meðal 337

Tokyo veitingar ehf.

Kópavogur

Veitingastaðir

Andrey Rudkov

232.752

96.663

41,5%

729 Meðal 338

Spíra ehf.

Sauðárkrókur

Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu

Tómas Árdal

238.716

110.088

46,1%

730 Lítið

158

Raðhús ehf.

Sauðárkrókur

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Ásgeir Björgvin Einarsson

731 Stórt

235

Kaupfélag Borgfirðinga svf.

Borgarnes

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Margrét Katrín Guðnadóttir

732 Lítið

159

TSA ehf.

Reykjanesbær

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

733 Lítið

160

Rafborg ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

734 Lítið

161

Humar og Skel ehf.

Stokkseyri

735 Lítið

162

JE Vélaverkstæði ehf.

Siglufjörður

736 Lítið

163

Vörubretti ehf.

737 Meðal 339
738 Lítið

164

739 Stórt
740 Lítið

193.719

150.874

77,9%

1.177.416

384.293

32,6%

Ari Einarsson

123.441

100.102

81,1%

Benedikt Einar Gunnarsson

139.662

122.355

87,6%

Veitingastaðir

Pétur Viðar Kristjánsson

132.542

43.788

33,0%

Vélvinnsla málma

Guðni Sigtryggsson

133.733

116.881

87,4%

Hafnarfjörður

Framleiðsla á umbúðum úr viði

Guðmundur Ásvaldur Tryggvason

143.425

39.924

27,8%

Flæði ehf.

Reykjavík

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Skúli Rósantsson

455.105

103.871

22,8%

Fagtækni hf.

Kópavogur

Raflagnir

Eiríkur Jóhannsson

109.918

57.983

52,8%

236

TK bílar ehf.

Garðabæ

Bílasala

Haraldur Þór Stefánsson

2.911.777

660.706

22,7%

165

Kökulist ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

Jón Rúnar Arilíusson

113.907

54.906

48,2%

741 Meðal 340

Rafland

Reykjavík

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

Hlöðver Þorsteinsson

281.256

94.273

33,5%

742 Lítið

166

Hreinir Sveinar ehf.

Hafnarfjörður

Flutningsþjónusta

Valdimar Óskar Jónasson

141.787

73.929

52,1%

743 Lítið

167

Netpartar ehf.

Selfoss

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Aðalheiður Jacobsen

145.866

36.356

24,9%

744 Meðal 341

Bjartsýnn ehf

Ólafsvík

Útgerð smábáta

Heiðar Magnússon

345.031

162.330

47,0%

745 Meðal 342

Árnason Faktor ehf.

Reykjavík

Önnur ótalin sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

Gunnar Örn Harðarson

304.761

151.245

49,6%

Frystikerfi Ráðgjöf ehf.

Reykjavík

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Pétur Þ Jónasson

143.085

122.705

85,8%

747 Meðal 343

Þokki ehf.

Kópavogur

Leiga atvinnuhúsnæðis

Þorgrímur Ólafsson

214.185

151.589

70,8%

748 Lítið

169

GS Import ehf

Akranes

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

María S Sigurðardóttir

122.941

62.113

50,5%

749 Lítið

170

Radix ehf.

Reykjavík

Smásala á húsgögnum í sérverslunum

Egill Fannar Reynisson

128.027

84.678

66,1%

750 Lítið

171

Hirzlan ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Leifur Þ Aðalsteinsson

118.146

42.422

35,9%

751 Lítið

172

H.G. og hinir ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Kolbrún Kristjánsdóttir

182.181

119.336

65,5%

Múlavirkjun hf.

Stykkishólmur

Viðskipti með rafmagn

Eggert Kjartansson

633.349

206.798

32,7%

746 Lítið

168

752 Meðal 344
753 Meðal 345

Axis-húsgögn ehf.

Kópavogur

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum í eldhús

Eyjólfur Eyjólfsson

400.858

202.434

50,5%

754 Lítið

Sportís ehf.

Reykjavík

Framleiðsla á öðrum fatnaði og fylgihlutum

Skúli Jóhann Björnsson

119.330

37.833

31,7%

755 Meðal 346

Bruggsmiðjan Kaldi ehf.

Dalvík

Bjórgerð

Agnes Anna Sigurðardóttir

375.872

126.549

33,7%

756 Lítið

Tónastöðin ehf.

Reykjavík

Smásala á hljóðfærum í sérverslunum

Andrés Helgason

165.223

84.878

51,4%

757 Meðal 347

Rafal ehf.

Hafnarfjörður

Raflagnir

Valdimar Kristjónsson

848.169

212.170

25,0%

758 Lítið

173
174
175

S.B.J. réttingar ehf

Hafnarfjörður

Bílaréttingar og -sprautun

Sigurður Bergmann Jónasson

110.642

97.341

88,0%

759 Meðal 348

Málningarvörur ehf

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Karl Jónsson

260.795

130.472

50,0%

760 Lítið

176

Tapas ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Bento Costa Guerreiro

113.362

73.737

65,0%

761 Lítið

177

RJR ehf.

Kópavogur

Umboðsverslun með eldsneyti, málmgrýti, málma og íðefni til iðnaðarnota

Eyþór Ragnarsson

192.292

58.557

30,5%

762 Meðal 349

Jóhann Ólafsson & Co ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Jón Árni Jóhannsson

352.776

105.566

29,9%

763 Lítið

178

Kvikna ehf.

Reykjavík

Hugbúnaðargerð

Garðar Þorvarðsson

107.846

103.354

95,8%

764 Lítið

179

Höfðakaffi ehf.

Mosfellsbær

Veitingastaðir

Ragnar Sverrisson

112.351

43.703

38,9%

765 Meðal 350

Baader Ísland ehf.

Kópavogur

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

Jochum Marth Ulriksson

430.883

145.409

33,7%

766 Meðal 351

Undanfari ehf.

Vík

Krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h.

Kolbrún Ósk Guðjónsdóttir

258.593

106.132

41,0%

767 Meðal 352

Skinnfiskur ehf.

Sandgerði

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Leifur Einar Arason

386.391

149.505

38,7%

768 Lítið

180

Stóra-Ármót ehf.

Selfoss

Ræktun mjólkurkúa

Sveinn Sigurmundsson

150.569

104.771

69,6%

769 Lítið

181

Fjarðaverk ehf.

Eskifjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Guðrún Matthildur Óladóttir

105.670

54.782

51,8%

770 Lítið

182

Reki ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Björn Hákon Jóhannesson

109.426

92.163

84,2%

771 Lítið

183

Sónar ehf.

Hafnarfjörður

Blönduð heildverslun

Vilhjálmur Árnason

161.486

135.665

84,0%

772 Lítið

184

Netorka hf.

Hafnarfjörður

Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

Torfi Helgi Leifsson

133.486

109.706

82,2%

773 Lítið

185

RFC ehf.

Reykjavík

Heilsu- og líkamsræktarstöðvar

Guðmundur Ágúst Pétursson

192.635

149.561

77,6%

774 Meðal 353

GSG ehf.

Kópavogur

Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi

Þorvarður Kristjánsson

225.750

112.316

49,8%

775 Meðal 354

Hamborgarabúlla Tómasar Geirsgötu (HBTG) ehf. Reykjavík

Veitingastaðir

Örn Hreinsson

289.615

206.901

71,4%

776 Lítið

186

Kolibri ehf.

Reykjavík

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Skúli Valberg Ólafsson

146.944

93.152

63,4%

777 Lítið

187

Búvangur ehf.

Borgarnes

Svínarækt

Guðbrandur Brynjúlfsson

126.452

92.029

72,8%

778 Lítið

188

Brúin ehf.

Akureyri

Framleiðsla á tækjum og búnaði til mælinga, prófana og leiðsögu

Finnur Víðir Gunnarsson

152.211

125.560

82,5%

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi
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Framúrskarandi fyrirtæki 2020 (síða 12 af 12)

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Stærðarfl. og
Röð röð innan fl.

Nafn

Staður

Atvinnugrein

Nafn framkvæmdastjóra

779 Lítið

189

Stólpi ehf

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Ásgeir Þorláksson

147.612

67.443

45,7%

780 Lítið

190

Bílson ehf.

Reykjavík

Almenn bílaverkstæði

Bjarki Harðarson

180.664

73.743

40,8%

781 Meðal 355

Tréverk ehf.

Dalvík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Björn Friðþjófsson

255.561

132.170

51,7%

782 Lítið

191

Flugfélagið Geirfugl ehf.

Reykjavík

Leiga á loftförum

Guðmundur Sveinbjörnsson

122.331

51.076

41,8%

783 Lítið

192

Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja Vestmannaeyjar

Önnur ótalin fræðslustarfsemi

784 Lítið

193

Kári Borgar ehf.

Eignir

EiginEigið fé fjárhlutf.

Valgerður Guðjónsdóttir

115.380

112.640

97,6%

Borgarfirði (eystri) Útgerð smábáta

Kári Borgar Ásgrímsson

183.407

155.878

85,0%

785 Meðal 356

Steypustöð Akureyrar ehf.

Akureyri

Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu

Björn Konráðsson

211.411

134.561

63,6%

786 Lítið

TRI ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

Róbert Grétar Pétursson

156.319

35.595

22,8%

787 Meðal 357

Sportmenn ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

Guðmundur Ágúst Pétursson

477.479

219.838

46,0%

788 Meðal 358

Bergur Konráðsson ehf

Reykjavík

Önnur ótalin heilbrigðisþjónusta

Bergur Konráðsson

530.052

215.372

40,6%

789 Lítið

Álnabær ehf.

Reykjavík

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

Ellert Þór Magnason

155.176

81.979

52,8%

790 Meðal 359

Pétur Stefánsson ehf.

Reykjavík

Útgerð fiskiskipa

Pétur Stefánsson

859.059

469.980

54,7%

791 Meðal 360

Dynjandi ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Steindór Gunnlaugsson

209.189

165.451

79,1%

194

195

Mímir-símenntun ehf.

Reykjavík

Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi - bóknám

Sólveig Hildur Björnsdóttir

144.671

46.386

32,1%

793 Meðal 361

Gastec ehf.

Reykjavík

Blönduð heildverslun

Þráinn Sigurðsson

299.482

182.804

61,0%

794 Lítið

197

Sögin ehf.

Húsavík

Sögun, heflun og fúavörn á viði

Gunnlaugur Stefánsson

160.549

85.830

53,5%

795 Lítið

198

Blikkiðjan ehf

Garðabæ

Vélvinnsla málma

Höður Guðlaugsson

165.342

146.839

88,8%

796 Lítið

199

Verkeining ehf.

Kópavogur

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Friðþjófur A Friðþjófsson

127.711

97.436

76,3%

797 Lítið

200

OMR verkfræðistofa ehf.

Reykjanesbær

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Óli Þór Magnússon

165.621

90.020

54,4%

798 Lítið

201

Kiosk ehf.

Kópavogur

Önnur ótalin smásala á nýjum vörum í sérverslunum

Aðalsteinn Þórarinsson

118.240

56.270

47,6%

799 Meðal 362

Álfaborg ehf.

Reykjavík

Heildverslun með timbur, byggingarefni og hreinlætistæki

Kolbeinn Smári Össurarson

612.231

356.775

58,3%

800 Meðal 363

Stokkhylur ehf.

Hafnarfjörður

Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir

Guðni Hafsteinn Gunnarsson

209.096

92.696

44,3%

801 Lítið

202

Danco - Daníel Pétursson ehf.

Hafnarfjörður

Heildverslun með aðrar vörur til heimilisnota

Sigurður Jónsson

146.055

113.464

77,7%

802 Stórt

237

Þórarinn Ólafsson

792 Lítið

196

Eldisstöðin Ísþór hf.

Þorlákshöfn

Eldi og ræktun í sjó

1.813.351

651.909

36,0%

803 Meðal 364

Hagtak hf.

Hafnarfjörður

Gerð vatnsmannvirkja

Bergþór Jóhannsson

516.574

237.264

45,9%

804 Meðal 365

Íshamrar ehf.

Reykjavík

Leiga atvinnuhúsnæðis

Einar Örn Jónsson

709.710

163.828

23,1%

805 Lítið

Viðhald og nýsmíði ehf.

Hafnarfjörður

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Guðni Freyr Sigurðsson

156.893

102.362

65,2%

806 Meðal 366

Pústþjónusta BJB ehf.

Hafnarfjörður

Almenn bílaverkstæði

Ragnar Davíð Segatta

221.694

143.250

64,6%

807 Meðal 367

Kubbur ehf.

Ísafjörður

Söfnun hættulítils sorps

Sigríður Laufey Sigurðardóttir

423.385

246.973

58,3%

808 Lítið

204

Útungun ehf.

Mosfellsbær

Alifuglarækt

Jón Magnús Jónsson

110.733

80.582

72,8%

809 Lítið

205

203

Eyfreyjunes ehf.

Djúpivogur

Útgerð fiskiskipa

Guðlaugur Birgisson

190.146

106.860

56,2%

810 Meðal 368

Kjaran ehf.

Reykjavík

Heildverslun með húsgögn, teppi og ljósabúnað

Arnar Rafn Birgisson

240.029

164.136

68,4%

811 Lítið

Þotan ehf.

Bolungarvík

Akstur vörubíla

Elvar Kristinn Sigurgeirsson

121.339

86.772

71,5%

812 Meðal 369

Vélfang ehf.

Reykjavík

Heildverslun með landbúnaðarvélar, -tæki og hluti til þeirra

Skarphéðinn K Erlingsson

586.792

160.303

27,3%

813 Meðal 370

Eldhestar ehf.

Þorlákshöfn

Önnur ótalin skemmtun og tómstundastarf

Hróðmar Bjarnason

674.677

272.575

40,4%

814 Lítið

Momentum ehf.

Reykjavík

Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust

Davíð Benedikt Gíslason

115.358

95.517

82,8%

815 Meðal 371

Bólholt ehf.

Egilsstaðir

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar

Rögnvaldur Guðmundsson

241.947

76.828

31,8%

816 Meðal 372

Funi ehf.

Kópavogur

Smásala á járn- og byggingarvöru í sérverslunum

Sigtryggur Páll Sigtryggsson

239.532

145.763

60,9%

817 Lítið

208

Parvík ehf.

Reykjavík

Fataverslanir

Hjördís Sif Bjarnadóttir

177.753

59.222

33,3%

818 Lítið

209

206

207

SIGN ehf.

Hafnarfjörður

Leiga atvinnuhúsnæðis

Guðný Katla Guðmundsdóttir

111.098

32.764

29,5%

819 Meðal 373

Myndform ehf

Hafnarfjörður

Dreifing á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni

Gunnar Gunnarsson

267.833

106.936

39,9%

820 Lítið

210

Media Rental ehf.

Hafnarfjörður

Leiga á öðrum ótöldum vélum og búnaði

Erlendur Blöndahl Cassata

161.621

86.232

53,4%

821 Lítið

211

Stálnaust ehf.

Hafnarfjörður

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

Birgir Þór Þorsteinsson

148.863

78.206

52,5%

822 Lítið

212

Umslag ehf.

Reykjavík

Önnur prentun

Sölvi Sveinbjörnsson

116.373

65.230

56,1%

823 Lítið

213

Katla ehf., byggingarfélag

Dalvík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Jón Ingi Sveinsson

164.725

103.652

62,9%

824 Lítið

214

East coast rental ehf.

Hafnarfjörður

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar

Guðmundur Friðrik Pálsson

194.597

45.311

23,3%

825 Lítið

215

Vélsmiðjan Þristur ehf.

Ísafjörður

Vélvinnsla málma

Kristinn Mar Einarsson

142.694

39.026

27,3%

826 Meðal 374

Hótel Borgarnes hf.

Borgarnes

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Steinn Agnar Pétursson

226.936

118.719

52,3%

827 Meðal 375

HBH Byggir ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Brynjólfur Guðmundsson

350.785

178.183

50,8%

828 Lítið

Mosfellsbakarí ehf.

Mosfellsbær

Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum

Hafliði Ragnarsson

166.908

52.875

31,7%

829 Meðal 376

Reykjafell ehf.

Reykjavík

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Þórður Illugi Bjarnason

817.297

171.198

20,9%

830 Meðal 377

Sæluhús Akureyri ehf

Garðabæ

Orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða

Friðbert Friðbertsson

409.689

121.076

29,6%

831 Meðal 378

Fjölnir ehf.

Akureyri

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Magnús Guðjónsson

355.652

83.953

23,6%

832 Meðal 379

Gísli Stefán Jónsson ehf.

Akranes

Leiga á vinnuvélum og tækjum til byggingaframkvæmda og mannvirkjagerðar

Gísli Stefán Jónsson

256.501

70.544

27,5%

833 Meðal 380

Nesey ehf.

Selfoss

Undirbúningsvinna á byggingarsvæði

Árni Svavarsson

258.999

209.313

80,8%

834 Lítið

216

217

Lín Design

Kópavogur

Smásala á öðrum ótöldum heimilisbúnaði í sérverslunum

Guðrún Katrín J Gísladóttir

145.578

52.624

36,1%

835 Meðal 381

Cabin ehf.

Reykjavík

Veitingastaðir

Jóhann Sigurðsson

632.101

455.561

72,1%

836 Lítið

218

Sólhús ehf.

Reykjavík

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Halldóra Sólbjartsdóttir

166.305

146.813

88,3%

837 Meðal 382

Geysir ehf.

Selfoss

Starfsemi eignarhaldsfélaga

Kristján Einir Traustason

207.141

110.635

53,4%

838 Lítið

Miðstöðin Vestmannaeyjum ehf.

Vestmannaeyjar

Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa

Bjarni Ólafur Marinósson

199.795

95.571

47,8%

839 Meðal 383

Eirvík ehf.

Reykjavík

Heildverslun með heimilistæki, útvörp, sjónvörp og tengdar vörur

Eyjólfur Baldursson

257.062

55.958

21,8%

840 Lítið

220

Örkin Veitingar ehf.

Hveragerði

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Jóhann Sigurðsson

151.688

113.267

74,7%

841 Lítið

221

Hótel Eyja ehf.

Reykjavík

Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu

Ellert Finnbogason

130.994

65.394

49,9%

Lambhagabúið ehf.

Hella

Ræktun mjólkurkúa

Guðmundur Ómar Helgason

332.504

136.360

41,0%

219

842 Meðal 384

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.

Vélaleiga HB ehf

Icelandic Tank
Storage ehf.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi
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Aðsetur Framúrskarandi
fyrirtækja 2020
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Kópavogur 109
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3
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2

3

1
20 1
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4
5

4
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1
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Fjöldi

Fjöldi
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20
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Kópavogur
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Garðabær
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Borgarnes

6

Ísafjörður

4

Bolungarvík

3

9

Dalvík

6

Neskaupsstaður

4

Garður

3

Höfn í Hornafirði

8

Grindavík

5

Ólafsvík

4
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Hellissandur

7

Grenivík

4

Sandgerði

4

Kirkjubæjarklaustur

3
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Húsavík

7
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4
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3
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Áslaug Rós Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri TG rafs, stýrir vösku
liði tækni-, vélfræðinga og rafvirkja.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

Vel hlúð að menntun starfsmanna

Í

Grindavík er fyrirtækið TG raf sem byggir
á gömlum merg og á rætur sínar að rekja
allt til ársins 1940. Sem löggiltur rafverktaki veitir það þjónustu í sinni heimabyggð
og hefur vaxið og dafnað samhliða blómlegri
sjósókn sem þaðan er stunduð.
Framkvæmdarstjórinn er Áslaug Rós Guðmundsdóttir, sem segir að fyrirtækið hafi
skapað sér sérhæfingu og sérstöðu sem byggir
á faglegu samstarfi og trausti við sína viðskiptavini. Í dag sé starfsemin af tvennum
toga: mannvirkjasvið, þar sem veitt er almenn
rafþjónusta til fyrirtækja og nýbygginga; og
svo skipa- og iðnaðarsvið, sem starfar mest
með útgerðum, fiskvinnslum og verksmiðjum.
Aðspurð hvar fyrirtækið staðsetji sig á
markaði segir Áslaug það vera mitt á milli þess
að vera hefðbundinn rafverktaki og sérhæft
tæknifyrirtæki. Verandi með öflugt starfsfólk
úr „hvoru liðinu“ þá geti fyrirtækið komið víða
við í virðiskeðjunni s.s. við hönnun, forritun,
stýringar, uppsetingar og framleiðslu lausna:
auk þess sem það sinni viðhaldi til lengri tíma.
Því sé hægt að segja að TG raf sé fyrirtæki
sem bjóði upp á heildarlausnir á sínu sviði.

Taka vel á móti ungum nemum
Hjá fyrirtækinu starfa 30 starfsmenn. Tíu
prósent eru tæknifræðingar, önnur tíu eru vélfræðingar og aðrir eru almennir rafvirkjar
með mismunandi sérhæfingu. Margir bera
langa reynslu undir belti og hafa starfað í sínu
fagi í 25-30 ár.
Spurð um áherslu í starfsmannamálum segir
Áslaug að þar á bæ snúist allt um heildina og
allir hafi sína rödd sem „megi og eigi að
brúka“, enda sé það ein meginforsendan fyrir
því að fyrirtækið nái árangri.
Hún segir einnig að mikið sé lagt upp úr
góðri þekkingu og menntun og það sér skýr
stefna að halda því á lofti eins og best verður á
kostið. Tekið er sérstaklega á móti ungum
nemum sem ráða sig til fyrirtækisins; þeir fá
aðstoð við skólagjöld, fá bíl að láni og á skrifstofu félagsins er lítið heimatilbúið bókasafn.
Þannig lýsir Áslaug að haldið sé um unga fólkið

hefur tekið þátt í vöruþróun þar sem saman er
teflt meginþekkingu þess í raf-, vél- og hugbúnaði. Sem dæmi nefnir hún þróun á sjálfvirku útleiðsluvöktunarkerfi fyrir skip og báta,
sem auðveldar vinnu vélstjóra og eykur skilvirkni í viðhaldi. Einnig hefur fyrirtækið hannað svokallað „vaktfrítt vélarrúm“ sem er vottað
af Samgöngustofu. Kerfið gefur þann möguleika að skipstjóri annist vöktun á vélarrúmi
meðan vélstjóri hvílist í stað þess að þurfa sérstakan vélarvörð á vakt. Þannig skapist betri
vöktun og stöðugildi sparist.
Áslaug segir þessi dæmi um lausnir sem þróaðar eru með útgerð og hafa það að marki að
auka skilvirkni og bæta rekstraröryggi og sé
hægt að ná fram með aukinni sjálfvirkni kerfa.

Áskoranir í núverandi ástandi

Mikil áhersla er lögð á menntun starfsfólks og að hver finni sína hillu í faginu.

599. sæti

TG RAF
Lítið 88. sæti

Áslaug Rós
Guðmundsdóttir
sem myndi grunninn að framtíðinni. Hún
bendir einnig á að rafmagn komi alls staðar við
sögu og fagið sé mjög breitt í eðli sínu. „Það
skipti máli að finna styrkleika hjá hverjum og
einum og áhugasvið, sem megi styrkja enn
frekar til þess að öllum líði vel í sínu hlutverki
og fái verkefni við sitt hæfi,“ segir Áslaug.

Spurð að því hvort það skili sér í aukinni
tryggð þ.e. hvort ungt fólk sem vinnur á námsmannasamningi sé líklegra til að staldra við til
lengri tíma, segir hún að það geti skilað sér á
tvennan hátt. Annaðhvort með því að fólk
staldri við til lengri tíma, sem séu auðvitað
væntingar til, eða leiti á ný mið. Hið síðarnefnda sé alltaf óumflýjanlegt en þá segir Áslaug að markmiðið sé að halda áfram góðu
sambandi, enda séu allar líkur á því að leiðir
beggja krossist aftur í sameiginlegum verkefnum.

Vöruþróun fyrir skip og báta
Eldmóður og framsækni eru hluti af gildum
TG raf sem Áslaug segir mjög mikilvæg í
starfsumhverfi sem einkennist af hraðri
tækniþróun og örum breytingum. Fyrirtækið

„Við höfum náð að vinna í kringum þetta“
segir Áslaug, spurð um áhrif faraldursins, þó
að það geti reynst krefjandi að laga starfsemina að sóttvörnum hverju sinni. Hún segir að
fyrri bylgjunni hafi fylgt meiri óvissa, þar sem
mörg fyrirtæki hafi dregið saman seglin, en úr
hafi ræst eftir því sem atvinnulífið hafi lært að
lifa með ástandinu. Nú segir hún verkefnastöðuna góða og mörg verkefni sé hægt að
vinna fram í tímann á verkstæði fyrirtækisins,
sem lágmarki þær flækjur sem fylgja því að
vinna á útstöð í miðjum faraldri.

Horft fram í tímann
Áhersla dagsins í dag eru í heildarlausnum
og einstaka vörum sem tryggja rekstraröryggi
viðskiptavina og segir Áslaug að til staðar sé
mjög breiður hópur til staðar fyrir stór verkefni. Augljóst er að taug hennar til Grindavíkur
er sterk en spurð um útvíkkukn starfseminar
segir hún að fyrirtækið hafi þegar starfað með
öðrum fyrirtækjum í t.d. stýringarvinnu fyrir
rækjuvinnslu erlendis. Einnig hafi á síðustu
misserum verið horft meira til höfuðborgarsvæðisins, sem hún segist vilja kanna
betur í þeirri viðleini að víkka út starfsemina í
smáum skrefum.
sighvaturb@mbl.is

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja eru
Framúrskarandi
fyrirtæki
2020
samkvæmt
eru Framúrskarandi
fyrirtæki
2020
greiningu CREDITINFO.
samkvæmt
greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi
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Jón Pétur þakkar árangurinn ekki
síst góðu starfsfólki. Honum þykir tryggingagjaldið þung byrði og
myndi duga fyrir tveimur stöðugildum hjá fyrirtæki hans.

Morgunblaðið/Styrmir Kári

Í niðursveiflu sækir fólk
í hreyfingu og útivist
Þ
etta er mjög gamaldags fyrirtæki.
Ein kennitala, einn eigandi, og ekkert vesen,“ segir Jón Pétur Jónsson,
framkvæmdastjóri verslunarinnar
Arnarins. Félagið var í hópi þeirra fyrstu sem
fengu viðurkenningu Creditinfo sem Framúrskarandi fyrirtæki og hefur í gegnum árin tekist að hrista af sér hvers kyns upp- og niðursveiflur í efnahagslífinu:
„Allt sem heitir kreppa eða hrun virðist hafa
þau áhrif að viðskiptin hjá okkur glæðast,“
segir Jón Pétur en Örninn selur reiðhjól og líkamsræktartæki auk þess að reka eina stærstu
golfvöruverslun landsins og barnavöruverslunina Fífuna. „Þegar hægir á hagkerfinu vill
það gerast að fólk byrjar að hugsa betur um
heilsuna og stunda holla líkamsrækt og útiveru. Þá kalla niðursveiflur líka á það að sýna
aðhald í heimilisrekstrinum og margir sem
grípa til þess ráðs að t.d. fækka um einn bíl á
heimilinu og nota reiðhjólið sem samgöngutæki ef það er möguleiki.“
Fyrirtækið kom nokkuð vel út úr bankahruninu fyrir röskum áratug og segir Jón Pétur að þar hafi hjálpað að félagið var lítið sem
ekkert skuldsett. Eftir hrunið jukust síðan vinsældir hjólreiða mikið og var salan lífleg. Á
þessu ári hafa aðstæður verið mjög óvenjulegar og salan gengið betur en nokkru sinni.
„Birgðastaðan var mjög góð í byrjun árs en um
miðjan apríl rann það upp fyrir okkur að það
stefndi í að verslunin yrði vörulaus og búið að
selja jafnmikið á fyrstu mánuðum ársins og við
ætluðum okkur að selja á árinu öllu. Reiðhjól
og rafmagnsreiðhjól nánast seldust upp og
svipaða sögu að segja af líkamsræktartækjunum.“
Þessi óvenjumikla sala skýrist vitaskuld af
því að röskun varð á starfsemi líkamsræktarstöðvanna og margir sem sáu sig knúna til að
koma upp sinni eigin þrek- og styrktaræfingaaðstöðu á heimili sínu. „Landsmenn hafa verið
mjög duglegir að hreyfa sig og ekki á þeim
buxunum að ætla að láta kórónuveirufarald-

Morgunblaðið/Hari

Reiðhjólamenningin á Íslandi hefur tekið miklum breytingum og hjólafólk á ferðinni allt árið.

375. sæti

ÖRNINN
Meðalstórt 150. sæti

Jón Pétur Jónsson
urinn standa í vegi fyrir því að stunda reglulega líkamsrækt,“ útskýrir Jón Pétur en
hlaupabretti og þrekhjól hafa rokið út auk
styrktaræfingastöðva. „Mikil breidd er í því að
hverju neytendur eru að leita, og höfum við
selt allt frá einföldum þrekhjólum á 150.000 kr.
upp í þrekhjól af sömu gerð og finna má í bestu
líkamsræktarstöðvum á um og yfir 750.000 kr.

Byltingin var lengi á leiðinni
Góð hjólreiðasala skýrist bæði af þörf fólks
fyrir aðgengilega og ánægjuleg útivist og eins
af miklum áhuga í samfélaginu á að nýta fjölbreyttari, samfélagsvænni og umhverfisvænni

samgöngumáta. „Rafmagnsreiðhjólin hafa
komið mjög sterkt inn í ár og biðröð eftir
hverju einasta hjóli, um það bil fimm árum eftir að rafmagnsreiðhjólabyltingin hófst af alvöru í Evrópu.“
Ástæða þess að rafmagnsreiðhjólamenningin fór hægar af stað á Íslandi en á meginlandinu segir Jón Pétur að sé að sumir innflytjendur hafi hlaupið á sig fyrir fimm árum og
flutt inn rafmagnsreiðhjól sem reyndust ekki
nógu vel. „Það má kalla þau byrjendamistakahjól og voru t.d. rafhlöðurnar ekki nógu góðar.
Nú eru byrjendamistökin að baki og allt annar
staðall á þeim rafmagnsreiðhjólum sem eru fáanleg á markaðinum í dag.“
Hafa rafmagnsreiðhjólin sótt svo hratt á að
þegar komið var fram á mitt sumar seldist
u.þ.b. eitt rafmagnsreiðhjól fyrir hver þrjú
hefðbundin reiðhjól. „Algengt verð fyrir vandað rafmagnsreiðhjól er á bilinu 350-600.000 kr.
sem er töluvert hærra en verðið á dæmigerðu
reiðhjóli, og þýðir að þrátt fyrir að seld eintök
séu færri þá er veltan töluverð og áhrifin í
rekstrinum greinileg.“

Jón Pétur segir að skipta megi kaupendum
rafmagnsreiðhjóla í tvo meginhópa: „Annars
vegar er fólkið sem vill nota reiðhjólið til daglegra samgangna og finnur hvað það hjálpar
mikið að vera á rafmögnuðu hjóli í mótvindi. Á
rafmagnsreiðhjóli er lítil hætta á að maður
komi löðrandi sveittur í vinnuna en engu að
síður þarf að stíga á pedalana og fólk fær létta
hreyfingu á leið til og frá vinnu,“ útskýrir
hann. „Hins vegar er fólk sem vill nota reiðhjólið sem leiktæki og finnur að með rafmótornum verður mun auðveldra að þeysast um
holt og hæðir.“
Athygli vekur að Örninn hellti sér ekki út í
raf-hlaupahjólamarkaðinn og segir Jón Pétur
að þar ætli fyrirtækið enn um sinn að halda sig
til hlés. „Við skoðuðum þetta vel og fannst vissara að sitja hjá þegar alls konar fyrirtæki voru
farin að koma inn á þennan markað. Rafhlaupahjól eru áhugavert samgöngutæki en
við ætlum að sjá hvernig tæknin þróast.“

Tryggingagjaldið á við tvö stöðugildi
Jón Pétur skrifar árangur fyrirtækisns ekki
síst á það hve gott fólk hefur valist til starfa hjá
Erninum. „Öll þessi ár hef ég verið með eindæmum heppinn með starfsfólk og starfsmannaveltan verið sama sem engin.“
Hann kann enga sérstaka skýringu á þessu
láni, en segist þó gæta þess að borga fólki ekki
lægstu taxtalaun og sýna svigrúm þegar kemur að því t.d. að hliðra vinnutíma í takt við þarfir hvers og eins.
Verst þykir Jóni Pétri að launatengd gjöld
skuli vera eins há og raun ber vitni og þannig
minnka svigrúm hans til að hækka laun eða
fjölga starfsfólki: „Tryggingagjaldið verðskuldar sérstaka athygli enda gjald sem er
ætlað að fjármagna atvinnuleysistryggingasjóð ef skortur er á störfum í landinu, nema
hvað að ef ekki væri fyrir þetta gjald væri svigrúm hjá mínu fyrirtæki til að bæta við tveimur
stöðugildum.“
ai@mbl.is
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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

Dagbjartur Björnsson

940.944

93,7%

11,1%

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

Ólafur Vigfússon

189.505

68,0%

21,1%

Melabúðin ehf.

Stórmarkaðir og matvöruverslanir

Pétur Alan Guðmundsson

313.288

72,5%

8,7%

Baader Ísland ehf.

Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu

Jochum Marth Ulriksson

430.883

33,7%

3,7%

Grant Thornton endurskoðun ehf.

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Theodór Siemsen Sigurbergsson

386.199

36,4%

68,4%

Rafeyri ehf.

Raflagnir

Kristinn Hreinsson

503.562

67,3%

29,2%

Kælismiðjan Frost ehf.

Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til heimilisnota

Gunnar Larsen

1.480.311

57,5%

12,1%

Já hf.

Önnur ótalin starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu

Vilborg Helga Harðardóttir

1.143.159

53,1%

44,8%

Jónar Transport hf.

Þjónustustarfsemi tengd flutningum á sjó og vatni

Kristján Pálsson

980.739

35,3%

54,1%

Fóðurverksmiðjan Laxá hf.

Framleiðsla húsdýrafóðurs

Gunnþór Björn Ingvason

875.573

71,5%

20,0%

Málning hf

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

Baldvin Valdimarsson

1.177.061

77,8%

10,0%

Netorka hf.

Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni

Torfi Helgi Leifsson

133.486

82,2%

4,2%

Steinbock-þjónustan ehf.

Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota

Gísli Viðar Guðlaugsson

444.234

75,2%

26,0%

Barki ehf

Framleiðsla á öðrum gúmmívörum

Kristinn Valdimarsson

916.545

93,3%

5,0%

Nafn

Atvinnugrein

Framkvæmdastjóri

Iðnmark ehf

Vinnsla á kartöflum

Bráð ehf.

Framhald á bls 81.

80 MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 22. OKTÓBER 2020

VIÐSKIPTAMOGGINN FRAMÚRSKARANDI FYRIRTÆKI

Liðsheildin skiptir miklu máli
F
lestir kannast við Birki Ívar Guðmundsson þar sem hann hefur staðið á milli stanganna í handboltanum,
bæði fyrir íslenska landsliðið á
mörgu stórmótinu en einnig fyrir félagslið
hér heima og erlendis. Færri vita að hann
stýrir Vínnesi sem flytur inn mörg af þekktustu vörumerkjum vínheimsins. Hann segir
að tilviljun hafi ráðið því að hann fór að
starfa á þessu sviði.
„Ég hóf störf í byrjun árs 2013. Fyrirtækið hafði árin á undan stækkað töluvert
hratt og eigendur þess höfðu ekki, vegna
annarra verkefna, þann tíma sem þurfti til
þess að sinna fyrirtækinu. Þeir höfðu því
samband við mig og buðu mér þetta starf
sem ég þáði eftir stuttan umhugsunartíma.
Flóknara var það nú ekki.“
Hann segir daglegar áskoranir margar en
mismiklar. Nú þegar kórónuveiran gengur
yfir þurfi fyrst og síðast að tryggja að ef
smit komi upp í fyrirtækinu þá geti það
áfram starfað og einnig þurfi að hafa fyrir
því að tryggja nægt magn birgða til landsins.
„Þessi bransi er að einhverju leyti frábrögðin mörgum öðrum vegna einkasöluleyfis ÁTVR á smásölumarkaði og banni við
áfengisauglýsingum. Áfengisumboð þurfa því
að keppa hvert við annað á einungis tveimur
söluráðum, vöru og verði.
Önnur áskorun er að undirbúa fyrirtækið
undir það ef verulegar breytingar eru gerðar
á rekstraumhverfinu, en hvert ár er lagt
fram frumvarp til Alþingis um annaðhvort
afnám ÁTVR að hluta eða í heild sinni. Komi
til þess að Alþingi samþykki slíkt frumvarp
þá mun það auðvitað gerbreyta rekstrarumhverfi allra fyrirtækja í þessum
bransa.“

Má aldrei sofna á verðinum
Að öðru leyti segir hann mikilvægt, líkt og
í öðrum rekstri, að sofna ekki á verðinum,

þá tel ég að stór ástæða þess að við höfum
náð árangri er að við höfum alltaf leitast eftir að gera hlutina eins einfalda og mögulegt
er. Fyrirtækið er því alfarið laust við flókna
og illskiljanlega ferla sem enginn getur almennilega fylgt.“
Birkir Ívar segir að neysluvenjur Íslendinga hafi ekki breyst mikið frá því að hann
hóf störf hjá Vínnesi.

Alltaf einhver tíska í gangi

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Birkir Ívar hefur stýrt fyrirtækinu frá ársbyrjun 2013. Það hefur umboð fyrir heimsþekktar
vörur á sínu sviði, m.a. Stella Artois, Pol Roger, Remy Martin, Muga og Macallan.

209. sæti

VÍNNES
stórt 42. sæti

Birkir Ívar
Guðmundsson
prófa sífellt ný vörumerki, finna nýja markaði og uppfylla þarfir viðskiptavina með því.
Spurður út í tengsl íþróttanna og þeirra
starfa sem hann sinnir í dag segir Birkir Ívar að hann hafi ekki nýtt sér reynsluna úr
íþróttunum með meðvituðum hætti. Hann

segir þó að iðkun íþrótta til margra ára móti
ákveðinn hugsanahátt.
„Eins og í hópíþrótt þá hefur það alltaf
verið mitt markmið að öllu starfsfólki líði vel
og fái tækifæri til að nýta sína styrkleika.
Eins þá er ég mjög meðvitaður um það að
það gerist ekkert af sjálfu sér. Allt afreksíþróttafólk þekkir það vel að til þess að ná
árangri þá þarf að leggja í vinnuna.“
Hann segir það helsta styrkleika Vínness
að hjá fyrirtækinu starfi öflugur hópur og að
starfsmannaveltan sé mjög takmörkuð.
„Við erum líka ákaflega stolt af vörumerkjunum okkar sem eru mörg hver ekki bara
leiðandi á Íslandi heldur einnig á heimsmælikvarða.
Ef við undanskiljum tvo ofangreinda þætti

„Í áfengi eins og öðrum geirum þá
myndast ákveðnar tískubólur sem koma og
fara en heilt yfir þá er áfengismarkaðurinn
nokkuð stöðugur og breytingar gerast
hægt.
Það sem er kannski helst að breytast
núna og ég tel að muni halda áfram næstu
árin, er að neytendur eru að hugsa meira
um heilbrigðan lífsstíl, þar með talið í
áfengi. Þessi hópur skiptist svo í tvennt,
annars vegar hópurinn sem hefur ákveðið
að annaðhvort takmarka neyslu áfengis
eða sneiða alveg fram hjá henni. Hinn hópurinn neytir enn þá áfengis en kýs frekar
lífræna framleiðslu, lágt hitaeiningainnihald, o.s.frv. Það eru tækifæri til þess að
sinna báðum þessum hópum. Til dæmis
hófum við sölu á Stella Artois 0,0% í matvöruverslunum fyrir nokkrum mánuðum.
Þrátt fyrir að innihalda ekkert áfengi og
einungis 60 hitaeiningar þá skína gæði
Stella Artois í gegn.“
Á næsta ári áætlar Vínnes flutninga í
nýtt og glæsilegt húsnæði í Korngörðum 3
en þar verður systurfyrirtækið, Innnes,
einnig til húsa.
„Þótt fyrirtækin verði áfram rekin hvort
í sínu lagi þá munu opnast tækifæri til að
nota reynslu hvort annars enn þá betur en
við gerum í dag. Við horfum því bjartsýn á
framtíðina.“
ses@mbl.is

Hlutfall helstu atvinnugreina meðal
Framúrskarandi fyrirtækja 2010-2020
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Arðsemi
eigin fjár

Miracle ehf.

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Gunnar Bjarnason

293.793

54,2%

98,1%

Danfoss hf.

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Sigurður Geirsson

373.523

31,0%

29,2%

Sensa ehf.

Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni

Valgerður Hrund Skúladóttir

1.962.603

42,6%

12,7%

Örninn Hjól ehf.

Smásala á íþrótta- og tómstundabúnaði í sérverslunum

Jón Pétur Jónsson

656.889

78,0%

10,6%

Linde Gas ehf.

Framleiðsla á iðnaðargasi

Therese Anna Amelie Johansson

4.363.828

81,2%

18,8%

Rafvirki ehf

Raflagnir

Sigurður Svavarsson

297.258

73,4%

16,9%

Ólafur Gíslason og Co hf.

Blönduð heildverslun

Benedikt Einar Gunnarsson

497.371

72,0%

13,5%

PFAFF hf.

Smásala á heimilistækjum í sérverslunum

Margrét Kaldal Kristmannsdóttir

383.636

84,2%

16,6%

GoPro ehf

Önnur hugbúnaðarútgáfa

Ólafur Daðason

1.159.197

75,6%

13,8%

Danica sjávarafurðir ehf.

Umboðsverslun með fisk og fiskafurðir

Jan Bernstorff Thomsen

1.543.893

72,0%

24,8%

Dekkjahöllin ehf

Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla

Þorgeir Jóhannesson

266.697

71,0%

16,3%

Ernst & Young ehf.

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Margrét Pétursdóttir

391.011

27,5%

65,3%

Viking Life-Saving Equipment á Íslandi ehf.

Heildverslun með aðrar ótaldar vélar og tæki

Einar Gylfi Haraldsson

238.206

77,2%

17,8%

Bananar ehf.

Heildverslun með ávexti og grænmeti

Kjartan Már Friðsteinsson

2.200.585

56,3%

66,9%

Fossvélar ehf

Malar-, sand- og leirnám

Kári Jónsson

542.169

52,2%

31,5%

Brim hf.

Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra

Ægir Páll Friðbertsson

95.176.081

45,3%

10,7%

Trétak ehf.

Uppsetning innréttinga

Jóhann Ólafur Þórðarson

672.317

62,2%

24,3%

Inter ehf

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Þorvaldur Sigurðsson

631.699

65,3%

28,6%

Össur hf.

Framleiðsla á tækjum og vörum til lækninga og tannlækninga

Jón Sigurðsson

132.080.621

52,2%

12,1%

Sæplast Iceland ehf.

Framleiðsla á plastvörum til nota í sjávarútvegi

Daði Valdimarsson

1.673.773

66,9%

10,4%

Globus hf.

Blönduð heildverslun

Börkur Árnason

1.056.194

59,2%

18,8%

Garðræktarfélag Reykhverfinga hf.

Ræktun á aldingrænmeti og papriku

Páll Ólafsson

314.869

73,4%

9,9%

Loftleiðir-Icelandic ehf.

Farþegaflutningar með leiguflugi

Árni Hermannsson

9.130.940

25,6%

12,7%

Hitastýring hf

Viðgerðir á rafbúnaði

Helgi Sverrisson

182.056

81,3%

25,9%

Steinull hf.

Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum

Stefán Logi Haraldsson

1.114.424

61,6%

26,0%

KPMG ehf.

Reikningshald, bókhald og endurskoðun; skattaráðgjöf

Jón Sigurður Helgason

2.060.181

27,2%

56,1%

Bjarmar ehf

Smásala á blómum, plöntum, fræjum og áburði í sérverslunum

Ingimar Magnússon

291.644

46,6%

8,1%

Héðinn Schindler lyftur ehf.

Önnur uppsetning í mannvirki

Eyjólfur Ingimarsson

281.756

44,8%

42,3%

Icepharma hf.

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Hörður Þórhallsson

2.588.937

26,3%

67,4%

Tandur hf.

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

Guðmundur Gylfi Guðmundsson

568.104

57,0%

52,0%

Efla hf.

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Guðmundur Þorbjörnsson

2.528.310

50,9%

15,9%

Axis-húsgögn ehf

Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum í eldhús

Eyjólfur Eyjólfsson

400.858

50,5%

3,1%

G. Skúlason vélaverkstæði ehf.

Vélvinnsla málma

Guðmundur Jónas Skúlason

486.331

84,4%

7,7%

Vistor hf.

Heildverslun með lyf og lækningavörur

Gunnur Helgadóttir

3.141.178

43,6%

24,9%

Kjarnavörur hf.

Framleiðsla á smjörlíki og svipaðri feiti til manneldis

Guðjón Rúnarsson

1.786.606

48,1%

27,5%

TVG-Zimsen ehf.

Önnur þjónusta tengd flutningum

Elísa Dögg Björnsdóttir

1.047.484

58,9%

39,4%

Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.

Starfsemi verkfræðinga og skyld tæknileg ráðgjöf

Brynjólfur Stefán Guðmundsson

159.013

72,6%

41,6%

GG optic ehf.

Smásala á gleraugum og sjóntækjum í sérverslunum

Gunnar Henrik B Gunnarsson

219.552

63,4%

13,8%

Sigurður Ólafsson ehf.

Útgerð fiskiskipa

Ólafur Björn Þorbjörnsson

226.256

82,3%

27,4%

Ísfugl ehf.

Slátrun og vinnsla á alifuglakjöti

Jón Magnús Jónsson

554.471

51,2%

5,5%

Mörkin Lögmannsstofa hf.

Lögfræðiþjónusta

Helena Erlingsdóttir

292.150

21,4%

89,4%

Hegas ehf.

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

Axel Eyjólfsson

488.955

83,3%

2,7%

Umslag ehf.

Önnur prentun

Sölvi Sveinbjörnsson

116.373

56,1%

1,7%

Kauphöll Íslands hf.

Stjórnun fjármálamarkaða

Magnús Harðarson

677.507

56,8%

18,4%

Vélar og verkfæri ehf.

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

Björn Valdimar Sveinsson

822.640

80,8%

3,2%

Vátryggingafélag Íslands hf.

Skaðatryggingar

Helgi Bjarnason

50.354.013

30,2%

16,6%

Trésmiðjan Rein ehf.

Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis

Sigmar Stefánsson

543.158

67,2%

7,2%

Vinnuföt, heildverslun ehf

Heildverslun með fatnað og skófatnað

Árni Arnarson

334.269

39,2%

56,3%

Creditinfo Lánstraust hf.

Innheimtuþjónusta og upplýsingar um lánstraust

Brynja Baldursdóttir

1.285.642

57,5%

60,4%
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Í verðlaunasæti í 70% tilvika

Þ

að er ekki laust við að blaðamaður
hafi orðið dálítið undrandi þegar
Ivon Stefán Cilia, framkvæmdastjóri arkitektastofunnar T.ark
sagði að stofan yrði 80 ára gömul 1. desember
nk. 80 ár eru langur tími, enda voru aðeins 1015 arkitektar á Íslandi árið 1940, þegar stofan
var stofnuð, eins og Ivon útskýrir. „Arkitektarnir Gísli Halldórsson og Sigvaldi Thordarson stofnuðu fyrirtækið árið 1940, þá nýkomnir frá námi í Danmörku. Þeir voru hluti
Petsamoferðalanganna, sem komu með Esjunni frá Danmörku eftir að Þjóðverjar höfðu
hernumið Danmörku í síðari heimsstyrjöldinni,“ segir Ivon.
Hann segir að Sigvaldi hafi hætt hjá stofunni sjö árum síðar vegna verkefnaskorts, en
Gísli hafi haldið áfram allt til ársins 2000, þegar hann varð 86 ára. „Hann var sextíu ár í
brúnni,“ segir Ivon.
Gísli lést árið 2012.
Teiknistofunni var skipt upp árið 1947 vegna
þeirrar kreppu sem ríkti í þjóðfélaginu en á
þeim tíma gekk afar erfiðlega að fá leyfi til að
byggja íbúðir. Gísli Halldórsson varð eini eigandi stofunnar og starfsmaður. Kjartan Sigurðsson, sem varð meðeigandi 1943, flutti til
Danmerkur en Sigvaldi gerðist arkitekt hjá
Sambandinu. Aðrir starfsmenn hurfu til annarra starfa. Gísli var eini eigandi Teiknistofunnar allt fram til ársins 1957.

Ivon segir að öll verkefni séu skemmtileg, hvort
sem það er 50 íbúða fjölbýlishús eða gufuaflsvirkjun. „Það er það sem arkitektar monta sig af,
að geta sett sig inn í þankagang annarra, og áttað
sig á hvað viðskiptavinurinn er að hugsa. Svo
komum við því frá okkur á áþreifanlegu formi.“

Fjöldi þekktra verka
Eftir Gísla, og T.ark arkitektastofuna, liggur fjöldi vel þekktra verka, en margir þekkja
til dæmis Laugardalshöllina, tollhúsið og lögreglustöðina. Í seinni tíð hafa risið verk eins og
Arion banki í Borgartúni, Höfðatorg Borgartúni 21, Edition hótelið við hliðina á Hörpu,
Skarðshlíðarskóli í Hafnarfirði, fjölbýlishús
við Jaðarleiti 2-8 og íbúðarhús við Aldinmörk í
Hveragerði, svo eitthvað sé nefnt.
Ivon segir að nýir meðeigendur stofunnar
hafi komið inn árið 1995, m.a. hann sjálfur og
Ásgeir Ásgeirsson, og hafi tekið við rekstrinum nokkrum árum síðar. Í dag eru fimm
arkitektar í eigendahópnum, þau Halldór Eiríksson, Sverrir Ágústsson og Sigrún Guðmundsdóttir auk Ivons og Ásgeirs.
Ivon segir að hægt sé að líkja rekstri arkitektastofu við harmonikku, sem þenjist út eða
dragist saman eftir efnahagsástandinu í landinu. „Við erum eins og kanarífuglinn í kolanámunni. Við erum fyrstu fyrirtækin sem finnum fyrir verkefnaskorti í kreppu, en líka þau
fyrstu sem rísa upp að henni lokinni.“
Ivon minnist síðustu kreppu, árið 2008, þegar bankakerfið hrundi. „Þá urðu 60% arkitekta
atvinnulaus á einni nóttu.“
Hann segir að í hruninu hafi 35 manns unnið
á stofunni, auk þess sem fyrirtækið hafi rekið
útibú í Kaupmannahöfn. „Kaupmannahafnarútibúið var opnað því að á þessum tíma var
skortur á starfsfólki og við urðum að leita út
fyrir landsteinana. En eftir hrunið fækkaði
okkur niður í 13-14 stöðugildi, og allir fóru í
60% vinnu. Þannig náðum við að halda þekkingunni innan fyrirtækisins.“

Íhaldssöm í rekstrinum
Spurður að því hvernig stofan nái að laga sig
að sveiflunum, segir Ivon að mikilvægt sé að
hafa gott taumhald á rekstrinum öllum stundum. „Við erum ekkert að eyða mikið um efni
fram, erum íhaldssöm í rekstrinum og pössum
upp á að eiga varasjóð þegar kreppir að. Þessvegna erum við í hópi Framúskarandi fyrirtækja, enda er þar gerð rík krafa um eigið fé,
veltu og afkomu m.a.“
Ef Ivon ber saman stöðuna nú og árið 2008,
segir hann að hún sé öðruvísi. Byggingamarkaðurinn sé áfram virkur. „Það er verið að hanna
og byggja fjölbýli og íbúðir. Við vorum líka að
vinna í hönnun á hótelum, og eitt þeirra er enn í
byggingu, Marriott Editoin hótelið við Hörpu.
Það er alltaf eitthvað að gera hjá okkur. Við erum núna með um 20 starfsmenn,“ segir Ivon, og
bætir við að í þessum geira sé erfitt að sjá
lengra en þrjá mánuði fram í tímann hvað verkefni varðar. „Það er því nauðsynlegt að vera á
tánum hvað reksturinn varðar.“

Morgunblaðið/Eggert

Tillaga T.ark að skipulagi á lóð
Náttúrulækningafélagsins.

alltaf horft til þess að byggja með hagkvæmum hætti. En nú eru t.d. að koma þessi
hlutdeildarlán á markaðinn fyrir fyrstu kaupendur íbúða, og þá eykst þessi þrýstingur.
Annað sem er að verða meira og meira áberandi eru þessar grænu lausnir, að byggja á
umhverfisvænan hátt.“

Vantar greiningu á hagkvæmni

Mynd/T.ark arkitektar

583. sæti

T.ARK
ARKITEKTAR
Meðalstórt 272. sæti

Ivon Stefán Cilia
Auk þess að hanna íbúðir og hótel, kemur
stofan að hönnun á öllu frá gufuaflsvirkjunum á Hellisheiði og Þeistareykjum, að endurgerð skrifstofuhúsnæðis. „Við erum í öllu.
Það er hitt og þetta í gangi.“
Verkefni arkitekta lifa áfram, þó svo að
byggingar séu afhentar fullbúnar. Þegar
kemur að viðhaldi eða endurbótum er gjarnan leitað aftur til þeirrar stofu sem vann
verkið í upphafi. „Það er heppilegra að leita
til okkar en að fara til þriðja aðila. Við erum
með öll gögn hjá okkur.“

Öll verkefni eru skemmtileg
Spurður að því hvort að einhver verkefni
séu skemmtilegri en önnur segir Ivon að öll
verkefni séu skemmtileg, hvort sem það er 50
íbúða fjölbýlishús eða gufuaflsvirkjun. „Það er
það sem arkitektar monta sig af, að geta sett
sig inn í þankagang annarra, og áttað sig á
hvað viðskiptavinurinn er að hugsa. Svo komum við því frá okkur á áþreifanlegu formi.“
Spurður um breytingar í geiranum á þeim
tæpu fjörutíu árum síðan hann kom heim frá
námi árið 1983, segir Ivon að það sé helst
tölvutæknin. „Þá voru þetta bara pennar og
blýantar, reglustikur og pappír. Nú er þetta
alls konar tölvustudd hönnun.“
Hann segir að fagið sjálft, mannvirkin og
byggingarmáti þeirra sé einnig að breytast
hægt og rólega. „Nú eru hús nær öll klædd og
einangruð að utan, sem þekktist varla þegar
ég var að byrja. Þá er komin meiri fagmennska í húsbyggingarnar.“
Spurður um tískustrauma á sviði byggingarlistarinnar, segir Ivon að nú sé krafa um að
byggja sífellt ódýrara og hagkvæmara. „Mitt
álit er að það sé samt ekkert nýtt. Við höfum

Ivon segir það gott og blessað að auka kröfur um að byggja hagkvæmar íbúðir, en hann
segir að greiningu vanti á hvað það þýði nákvæmlega. „Þýðir það að byggja eigi litla íbúð,
eða eru gæði íbúðanna minni. Það vantar umræðu um þetta.“
Spurður að því hvort byggingarreglugerðin
sé hér þröskuldur, segir Ivon að sú reglugerð
sem sé í gildi í dag gefi meiri sveigjanleika en
til dæmis sú sem var í gildi til ársins 2012.
„Það eru miklu minni kröfur í núverandi reglugerð. Nú þarf til dæmis ekki að hafa geymsluherbergi með íbúð. Þá er búið að afnema allar
takmarkanir á stærð herbergja. T.d. mega
íbúðarherbergi núna vera minni en átta fermetrar, en það var áður lágmarksstærð skv.
eldri reglugerð.“
Eins og aðrar góðar arkitektastofur tekur
T.ark reglulega þátt í samkeppnum. „Við lentum nú nýverið í öðru sæti í hugmyndasamkeppni um skipulag á lóð Náttúrulækningafélagsins í Hveragerði,“ segir Ivon.
T.ark hefur að sögn Ivons oftar en ekki
gengið vel í samkeppnum og komist í verðlaunasæti í um 70% af þeim 22 opnu samkeppnum sem stofan hefur tekið þátt í á síðustu 10 árum. Það minnkar fórnarkostnaðinn
að sögn Ivons og ber stofunni og starfsfólki
hennar frábært vitni. „Svona samkeppni tekur
hverja stofu um 500-800 klukkustundir. Ef
þátttakendur eru kannski 20-30, má gróft
reikna út að tólf þúsund klukkutímar fari í eitt
samkeppnisverk, eða tíu ársverk, þar sem
arkitektar eru að gefa vinnu sína. Þetta er
gríðarlegt vinnuframlag. Ég sæi lögfræðinga
til dæmis eða aðrar stéttir, gefa vinnu sína
með þessu hætti,“ segir Ivon og brosir. „En
þetta er bara veruleikinn sem við lifum við og
tökum því eins og hverju öðru hundsbiti.“
Að lokum segir Ivon að stefnt sé á að halda
upp á 80 ára afmælið í byrjun desember, en
það verði þó gert með óhefðbundnu sniði
vegna faraldursins.
tobj@mbl.is
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Þróun ársreikningsstærða
hjá Framúrskarandi fyrirtækjum 2020

Milljónir kr.

Rekstrartekjur alls – meðaltal
2.516

1.329

1.551

1.724

1.930

2.071

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna
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Milljónir kr.

Eignir alls – meðaltal

4.936
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Eiginfjárhlutfall – vegið meðaltal
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Áhrifafjárfestir í orði og á borði
E
yrir Invest er alþjóðlegt fjárfestingafélag sem leggur áherslu á fjárfestingu í fyrirtækjum sem eiga möguleika á að geta vaxið og orðið leiðandi
á alþjóðasviði í sinni starfsemi.
Undir eignasafni Eyris eru fjórar meginfjárfestingastoðir: Marel, sem er stærsta einstaka
eignin í safninu, og Eyrir Venture Management
sem er rekstraraðili fyrir sprotafjárfestingar;
Eyrir sprotar og Eyrir Ventures. Eyrir Venture Management hefur sérstaka stjórn og framkvæmdastjóra.
Um fjárfestingu í sprotafyrirtækjum segir
Margrét Jónsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrar, að sérstaklega sé horft til þess að í sprotanum felist einhvers konar nýnæmi. Það geti
verið af ólíkum toga, s.s. ný tegund framleiðslu
eða tækni, eða feli í sér breytingu sem er einstök á sinn hátt.

Margrét Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Eyris Invest,
er að vonum ánægð með
árangur félagsins. Sem
áhrifafjárfestir kemur Eyrir
beint við sögu í rekstri félaga í sínu eignasafni.

Að vera áhrifafjárfestir
Í fjárfestingarstefnu sinni leggur Eyrir
áherslu á að koma að sérhverri fjárfestingu til
að geta haft áhrif á stjórnun og stefnumótun.
Margrét segir að aðkoma Eyris geti verið með
ýmsum hætti, allt eftir eðli og umfangi hvers
verkefnis, en markmiðið sé ætíð að hafa bein
áhrif. Fyrir utan beina þörf fyrir fjármagn
hafa ung fyrirtæki þörf á ýmiss konar leiðsögn
t.d. í markaðsmálum og sölu og því kafi Eyrir
djúpt í viðkomandi rekstur og leggi fram
þekkingu og aðstoð sem þörf er hverju sinni.
„Þetta er að vera áhrifafjárfestir,“ segir Margrét til að leggja áherslu á fyrir hvað Eyrir
stendur.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

EYRIR
INVEST

Vegurinn til sjáfbærni
„Fyrirtæki sem við fjárfestum í eru á mjög
mismunandi stað í lífshlaupi sínu,“ segir Margrét þegar spurt er um hvort sérstaklega sé litið
til fyrirtækja sem eru komin á ákveðinn vendipunkt í sínum rekstri.
Hún útskýrir að það fari allt eftir eðli þess
sem unnið er að og hver markmiðin eru. Það
geti verið bæði sprotar og fyrirtæki sem eru
lengra komin og „ekkert er útilokað“.

vinnur að og hvernig það fellur að fjárfestingastefnu Eyris.
„Það þarf að horfa breitt á þetta,“ segir Margrét og tekur Marel sem dæmi um fyrirtæki
sem starfi á markaði sem geti enn tekið breytingum og kallað á aukna spurn eftir þeirri tækni
sem þar er unnið að t.d. vegna breyttra lífshátta
í víðu samfélagslegu samhengi.

1. sæti

stórt 1. sæti

Margrét Jónsdóttir
Eyrir fylgir ákveðinni fjárfestingarstefnu í
öllum sínum fjárfestingum.
Í stað þess að einblína á lífskúrfuna, sé meira
horft til þess hvaða nýjung eða tækni fyrirtækið

Líftími fjárfestinga
Það tekur fyrirtæki mjög mismunandi langan
tíma að vera sjálfbær segir Margrét um hversu
langt fram í tímann Eyrir horfi í eignasafni sínu.
„Það er enginn sem segir að eftir 5-10 ár sé
fyrirtæki komið á fætur,“ bætir hún við og því
sé enginn fyrirframákveðinn tímarammi um
það hvenær einstaka fyrirtæki eru seld úr safn-

inu. Á meðan Eyrir telur að hægt sé að skapa
frekari verðmæti er því haldið í safni, en ef hag
þeirra er betur borgið annars staðar þá sé það
skoðað eftir atvikum segir Margrét.

Kreppan snertir alla
Þrátt fyrir yfirstandandi erfiðleika, þá eru
mörg tækifæri þegar frá líður segir Margrét um
núverandi ástand vegna heimsfaraldursins.
Hún segir að áhrifanna gæti víða, bæði í ólíkum geirum og á mörgum snertiflötum innan einstakra virðiskeðja og þótt enn sé margt óljóst
gæti verið mikill munur eftir því til hvaða geira sé
litið. Ekki sé ólíklegt að ástandið muni ýta undir
sjálfvirkni, sem gæti komið sér vel fyrir rekstur
Marels og fleiri félaga í eignasafninu.
sighvaturb@mbl.is

Fyrirtæki sem hafa
einhvern tímann verið Framúrskarandi
Fjöldi

Fjöldi fyrirtækja – fjöldi skipta á lista

Heildarfjöldi fyrirtækja:
1.642
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Hlutfall kvenna í stjórnum
Framúrskarandi fyrirtækja

Karlar

19%

21%

33%

Meðalstór
fyrirtæki

Stór
fyrirtæki

Lítil
fyrirtæki
81%

79%

67%

2,3 stjórnarmenn að
meðaltali, 1,8 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
Nr.

Nafn

Framkvæmdastjóri

Allar fjárhæðir eru
í þúsundum króna

Ársniðurstaða

1 Eyrir Invest hf.

Margrét Jónsdóttir

2 Félagsbústaðir hf.

Sigrún Árnadóttir

4.496.812 96904=

3 Hagar verslanir ehf.

Guðrún Eva Gunnarsdóttir

2.010.000 43957=

4 Norvik hf.

Brynja Halldórsdóttir

1.443.601 31969=

5 Nova hf.

Margrét Björk Tryggvadóttir

990.760 21979=

6 Byko ehf.

Brynja Halldórsdóttir

967.629 21979=

7 Knatthöllin ehf.

Sunna Hrönn Sigmarsdóttir

674.742 14986=

8 Linde Gas ehf.

Therese Anna Amelie Johansson

666.324 14986=

9 Veritas Capital ehf.

Hrund Rudolfsdóttir

659.135 14986=

Ingibjörg Jónsdóttir

525.711 11989=

10 Silfurberg ehf.

44.398.888 95050=

Hlutfall kvenna í framkvæmdastjórn og
stjórn Framúrskarandi fyrirtækja 2009-2019
Hlutfall kvenna
í stjórn

Rekstrarárin 2009-2019

30%

26%

Hlutfall kvenna í
framkvæmdastjórn

25%

20%

13%

15%

10%

5%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Einungis um 2% íslenskra fyrirtækja
eru Framúrskarandi fyrirtæki 2020
samkvæmt greiningu CREDITINFO.

Við erum stolt
af því að vera
framúrskarandi

Passamyndir
Hlíðasmára 2, Kópavogi
s. 551 1315
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Lykiltölur nokkurra sjávarútvegsfyrirtækja
Velta rekstrarárið 2019

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna

Brim

36.866

Síldarvinnslan

21.880

Samherji Ísland

16.218

Nesfiskur

13.265

Útgerðarfélag Reykjavíkur

12.529

Vinnslustöðin

12.467

FISK-Seafood

12.268

Útgerðarfélag Akureyringa

11.880

Loðnuvinnslan Fáskrúðsfirði

10.448

Ísfélag Vestmannaeyja

9.559
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Ársniðurstaða rekstrarárin 2017-2019
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4.500

5.625
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40.000

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna
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Ástæður fyrir brottfalli Framúrskarandi fyrirtækja
af lista 2019-2020
Brottfall í þeirri röð sem skilyrði eru skoðuð
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ársniðurstaða

Rekstrarhagnaður

Eiginfjárhlutfall

Eignir

Rekstrartekjur

Lánshæfisflokkur

Framkvæmdastjóri

Annað

Skiladagur

42%

8%

5%

7%

3%

9%

1%

3%

21%

Fjöldi
0

Fyrst eru skoðuð skilyrði um ársniðurstöðu,
svo rekstrarhagnað og svo koll af kolli
Hér fellur hvert fyrirtæki því
bara á einu skilyrði
30

60

77

99

14
9
12

120

Samtals: 179

6
17

1

5

150

180

38

Hlutfall brottfalls ef öll skilyrði eru skoðuð
Hér getur hvert fyrirtæki fallið á fleiri en einu skilyrði

42%

38%

11%

10%

9%

20%

4%

2%

23%
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281

Kynjahlutföll
framkvæmdastjóra
Framúrskarandi fyrirtækja

Karlar
Konur

194
171

45

87%

49

36

42
14

9
undir 40

13%

50-59 ára

60-69 ára

Hér búa flestir framkvæmdastjórar
Framúrskarandi fyrirtækja

Fjöldi framkvæmdastjóra

Þrastarhöfði: 5

Háarif: 4
Sólvallagata: 4
Vatnsstígur: 4

Hellissandi

HÁ

Reykjavík

AR

Mosfellsbæ

IF

Mávanes: 5
A
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70 ára og eldri

Framkvæmdastjórar
Framúrskarandi fyrirækja
eftir aldurshópum

Kona 106

Karl 733

40-49 ára

1

UG

AR

ÁS

VE

GU

GA

FO

LD

R

UR

Logafold: 5
Laugarásvegur: 4

Ð

Reykjavík

Sunnuflöt: 4

Holtsbúð: 5

Sunnubraut: 4
Lundur: 4

Garðabæ

Garðabæ

Kópavogi
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„Á okkar litla markaði höfum við farið þá leið að þjónusta alla
og teljum okkur gera það mjög vel enda hafa margir af okkar
viðskiptavinum verið hjá okkur í fjöldamörg ár,“ segir Ari.
Morgunblaðið/Eggert

Enginn viðskiptavinur
of lítill eða of stór
F
önn – Þvottaþjónustan er stærsta
einkarekna þvottahús landsins eins og
Ari Guðmundsson, framkvæmdastjóri
og eigandi, útskýrir fyrir blaðamanni.
Þvottahús ríkisspítalanna sem er nágranni
fyrirtækisins í Árbænum er svipað að stærð.
„Það var gott að eiga þvottahús ríkisspítalanna
að þegar kom upp eldur árið 2014 í húsnæði okkar í Skeifunni og allt brann til kaldra kola. Þá
hlupu þau undir bagga og tóku við stóru verkefnunum okkar tímabundið,“ segir Ari en
þvottahús ríkisspítalanna annaðist stærstu viðskiptavini Fannar í fimm mánuði, þar til fyrirtækið náði vopnum sínum á nýjan leik.
Ari segir að allt hafi endað vel hjá Fönn eftir
eldsvoðann. „Við náðum að halda áfram að sinna
okkar viðskiptavinum og byrjuðum að sækja
þvott strax tveimur dögum eftir brunann.
Starfsfólkið dreifði sér á sjö staði og við þvoðum
hingað og þangað um bæinn. Þarna sýndi sig
hvað við erum með fábært fólk í vinnu sem var
tilbúið að leggja allt á sig til að halda rekstrinum
gangandi.“
Ari segir að þetta hafi verið erfitt meðan á því
stóð. „Þegar allt fór í gang fimm mánuðum
seinna vorum við komin í nýtt húsnæði í Kletthálsi með nýjar vélar. Við vorum vel tryggð og
bankinn stóð vel við bakið á okkur. Við vorum í
eigin húsnæði í Skeifunni sem við seldum síðan í
framhaldi af brunanum eða árið 2017.“

Lömun ferðaþjónustu haft áhrif
Fönn er með breiðan og stóran hóp viðskiptavina en samt sem áður hefur algjör lömun
íslenskrar ferðaþjónustu haft áhrif á starfsemi
fyrirtækisins. Mörg af þeim hótelum sem eru í
viðskiptum við Fönn eru lokuð í dag. „Við erum
þrátt fyrir það ágætlega sett og erum með mörg
smá og stór fyrirtæki í viðskiptum. Við þurftum
að fækka fólki vegna ástandsins og höfum einnig
nýtt okkur úrræði stjórnvalda að hluta til.“
Síðustu ár, eða frá því að fyrirtækið hóf starfsemi í nýju húsnæði árið 2014, hefur verið góður
gangur í rekstrinum hjá Fönn. „Það varð mikil
aukning hjá okkur í takti við velgengnina í
ferðaþjónustunni. Við vorum þarna komin með
nýtt hús og ný tæki og náðum að anna aukningunni mjög vel. Sú breyting hefur líka orðið að
ferðaþjónustan er orðin heilsársþjónusta en
ekki bara yfir sumarið eins og var áður.“
Spurður að því hvert athafnasvæði Fannar sé,

og einbeita sér kannski bara að því að þjónusta
hótel eða þvo bara vinnugalla, svo dæmi sé tekið. Á okkar litla markaði höfum við farið þá leið
að þjónusta alla og teljum okkur gera það mjög
vel enda hafa margir af okkar viðskiptavinum
verið hjá okkur í fjöldamörg ár. Við erum einnig
með mottuþjónustu þar sem við komum og
skiptum um mottur hjá fyrirtækjum og húsfélögum og hefur sá hluti starfsemi okkar gengið mjög vel.“

Framleiðandinn tengist beint

Starfsaldur hjá starfsfólki Fannar - Þvottaþjónustu er nokkuð hár en margir starfsmenn hafa
verið hjá fyrirtækinu í yfir tíu ár og nokkrir miklu lengur, eða í þrjátíu ár.

200. sæti

FÖNN
Stórt 162. sæti

Ari Guðmundsson
segir Ari að fyrirtækið starfi á höfuðborgarsvæðinu og fari einnig á Selfoss og vestur á
Akranes en lengra fari það ekki. Engin ástæða
sé til að raska viðskiptum smærri aðila úti á
landsbyggðinni. Auk þess sem flutningskostnaður sé hár.

Byrjaði sem skyrtuþvottahús
Guðmundur Arason, faðir Ara, stofnaði Fönn
árið 1960 í kjallaranum hjá móður sinni á Fjólugötu 19b og er því fyrirtækið 60 ára í ár. Ari segir að upprunalega hugmyndin hafi verið að reka
skyrtuþvottahús. Móðursystir Guðmundar hafi
unnið í þvottahúsi á þessum tíma og Guðmundur
hafi séð viðskiptatækifæri í skyrtuþvottinum,
enda gengu á þeim tíma allir í stífuðum skyrtum. „Það var nóg að gera í því í fyrstu en svo
breyttist þetta fljótlega í eitthvað stærra og
meira. Við vorum á Fjólugötunni til ársins 1966.
Þá fórum við á Langholtsveginn, stækkuðum
fljótlega upp á aðra hæð og síðan í kjallarann.

Síðan fluttum við í Skeifuna árið 1981 og að lokum hingað í Kletthálsinn árið 2014.“
Fönn hefur alla tíð verið fjölskyldufyrirtæki
en Ari keypti reksturinn af föður sínum árið
2004. „Ég tók við sem framkvæmdastjóri árið
1991 og kaupin voru því eðlilegt næsta skref
þegar að því kom.“
Spurður hvort það sé gaman að starfa í
þvottabransanum segir Ari að hann þekki í
rauninni ekkert annað, enda hafi hann verið viðloðandi þetta alla ævi. „Ég er mjög sáttur þegar
ég horfi til baka og hefði í rauninni ekkert viljað
hafa hlutina neitt öðruvísi. Það hefur gengið á
ýmsu og það hefur bara verið gaman að takast á
við þetta.“
Vöxtur Fannar hefur verið 4-5% á ári að meðaltali á undanförnum árum að sögn Ara. „Stundum eru þetta stærri stökk eins og 2015 þegar
ferðaþjónustan fór á flug og síðan fer þetta eitthvað niður núna í ár vegna þessa bakslags í
ferðaþjónustunni.“
Ari segir að fyrirtækið sé mjög sveigjanlegt
þegar kemur að því að þjónusta viðskiptavini
þess. „Við erum að þjónusta bæði einstaklinga
sem koma hingað með jakkafötin og einnig mjög
stóra viðskiptavini. Það er enginn viðskiptavinur
of lítill eða of stór hjá okkur. Þegar við berum
okkur saman við þvottahús erlendis þá sjáum
við að þau eru miklu sérhæfðari en við, og starfa
annaðhvort á einstaklings- eða fyrirtækjamarkaði. Þau sérhæfa sig jafnvel enn meira en það,

En eru einhverjar markverðar nýjungar í
þvottageiranum? „Almennt séð eru ekki miklar
breytingar en mest hefur breyst á undanförnum
árum með tölvutækninni. Til dæmis eru vélarnar okkar tengdar beint til framleiðanda vélanna, þannig að ef eitthvað er að þá geta þeir
lesið af þeim og látið okkur vita hvað það er sem
gera þarf við. Þá er öll sápuskömmtun inn á vélarnar orðin sjálfvirk og hægt að aðlaga skömmtun á sápu fyrir hvern viðskiptavin ef svo ber
undir. Með þessari tækni er hægt að draga úr
ofnotkun á þvottaefnum sem oft á sér stað.“
Starfsaldur hjá starfsfólki Fannar er nokkuð
hár en margir starfsmenn hafa verið hjá fyrirtækinu í yfir 10 ár og nokkrir miklu lengur.
„Sumir hafa verið hér lengur en ég eða í 30 ár.
Ég vona að það séu ágætismeðmæli með vinnustaðnum.“
En hvað með fjölskylduna, er hún enn með
Ara í rekstrinum? „Systkini mín hafa öll unnið
hér á einhverjum tímapunkti og þau hjálpuðu
mér mikið eftir brunann. Nokkur barna þeirra
hafa svo unnið hér í sumarvinnu og einnig strákurinn minn en hann er í háskólanum á veturna.
Maður veit ekkert hvernig það þróast og vil ég
alls ekki stýra því.“

Hlustar á starfsfólk og viðskiptavini
Galdurinn við að reka þvottahús eins og Fönn
með jafn farsælum hætti og Ari hefur gert, er að
hans sögn að vera á staðnum og halda sér á tánum öllum stundum. „Þú þarft að hlusta á starfsfólkið og viðskiptavinina og sinna hvoru tveggja
mög vel. Ef þú ert með gott fólk og því líður vel í
vinnunni þá ganga hlutirnir miklu betur. Hjá
okkur í Fönn gengur allt út á að viðskiptavinirnir séu ánægðir og ef það er þannig þá á reksturinn að ganga vel.“
tobj@mbl.is

Saman finnum
við lausnir svo
þú skarir fram úr
Í rekstri skiptir miklu máli að hafa
forgangsröðunina í lagi og hugrekki
til að fara nýjar leiðir.
Þeir sem geta aðlagað sig breytingum
standa frammi fyrir raunverulegum
tækifærum. En hvar skal byrja? Hjá KPMG
starfa sérfræðingar sem aðstoða fyrirtæki
við að fóta sig og mæta nýjum veruleika.
Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu
félagsins eða í síma 545 6000.

kpmg.is
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Lykiltölur nokkurra ferðaþjónustufyrirtækja
Velta 2019

Allar fjárhæðir eru í milljónum króna
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Hlutfall Framúrskarandi fyrirtækja
af heildarfjölda ársreikninga rekstrarárin 2009-2019
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Við erum á Facebook
og Instagram

/Augljos

Augljóslega framúrskarandi

Lítil aðgerð hjá litlu fyrirtæki
getur skilað stórri upplifun

Glæsibær, Vesturhús, 2. hæð • Álfheimar 74 • 104 Reykjavík • Sími 414 7000 • augljos@augljos.is • www.augljos.is
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Endurskoðunarfyrirtækið EY er hluti af alþjóðlegri samsteypu. Margrét Pétursdóttir segir að mikil gróska sé í faginu
sem taki sífelldum breytingum í hröðum takti atvinnulífs.
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Afslappað án afsláttar af gæðum
ó mýtan um ferhyrningslaga endurskoðandann lifi góðu lífi þá er margt
spennandi að gerast innan geirans
eins og Margrét Pétursdóttir, forstjóri EY, skýrir frá.
Hún segir að þegar farið er aftur í tímann
komi í ljós að mat á fyrirtækjum hafi breyst
mikið á síðari tímum. Áður fyrr hafi verðmæti
að mestu leyti endurspeglast í eignum á efnahagsreikningi í formi fastafjármuna, en sú þróun hafi átt sér stað að óefnislegar eignir líkt og
þekking og mannauður taki þar aukið rými.
Á sama tíma hafi átt sér stað hugarfarsbreyting á grundvallarspurningum um tilgang félaga. Því hafði alltaf verið auðsvarað: að skapa
hluthöfum sínum arð.
Í dag segir Margrét að fókusinn sé ekki lengur eingöngu á hluthafann (e. shareholder), heldur einnig á öðrum sem kunna að hafa beina eða
óbeina hagsmuni af starfsemi og tilvist félags
(e. stakeholders).
Með aukinni áherslu á það síðarnefnda verði
félög og fyrirtæki að aðlaga sig að þörfum og
væntingum fleiri en þröngs hóps hluthafa og
viðskiptavina. Kröfur samtímans horfi mun víðar, t.d. á samfélagslega ábyrgð og umgengni við
náttúruna. Þessa nýju, stærri og óefnislegri
mynd þarf að verðmeta og endurskoða og „EY
er allt í þessu,“ segir Margrét.

að því ástandi: standa með rótgrónum viðskiptavinum, en jafnframt reyna að tryggja afkomu sína. Einnig segir Margrét það áskorun
að afla nýrra verkefna í núverandi umhverfi, en
EY hafi hingað til ekki þurft að grípa til verulegs samdráttar eða uppsagna.
„Það eru allir að aðlagast og gera sitt besta,“
segir Margrét og mesta breytingin sé kannski
sú að geta ekki hitt viðskiptavini sína, sem annars er snar þáttur í starfi endurskoðenda. Hún
segist merkja aukið umburðarlyndi hjá fólki,
þar sem fullkomnunaráráttan hefur vikið fyrir
afslappaðra umhverfi. Nú vinni fólk aukna fjarvinnu þar sem heimili renni saman við vinnuna
og enginn kippi sér upp við geltandi hund eða
grátandi barn á netfundi með viðskiptavini eða
vinnufélaga.

Þ

Endurskoðun og nýsköpun
Sem dæmi um ný og spennandi verkefni
nefnir Margrét að EY sé í samvinnu Meniga
sem hafi hannað hugbúnað sem gerir notendum
sínum kleift að meta kolefnisspor sitt út frá
þeim upplýsingum sem liggja fyrir um persónuleg fjárútlát. Notandinn getur svo nýtt upplýsingarnar til að kolefnisjafna eða draga úr eigin
fótspori.
„Þetta er ótrúlega spennandi verkefni,“ segir
Margrét og gott dæmi um fyrirtæki sem skapar
verðmæti á grunndvelli umhverfisvitundar. En
slík nýjung er ekki án áskorunar, því spurningin sé hvernig skuli lýsa slíkum verðmætum
og hvernig á að votta að upplýsingarnar sem
koma úr kerfinu séu réttar?
Þar kemur EY til sögunnar og nýtir þá þekkingu sem er til innan samstæðunnar, bæði hvað
varðar staðla og aðferðafræði. Þannig má segja
að EY sem endurskoðunarfyrirtæki sé orðið

Enginn afsláttur af gæðum

Skrifstofur EY eru í Borgartúni. Hjá fyrirtækinu starfa um 70 manns með fjölbreytta reynslu.

321. sæti

EY
Meðalstórt 113. sæti

Margrét Pétursdóttir
þátttakandi í nýsköpun, þ.e. með því að þróa aðferðir endurskoðunar til þess að meta verðmæti
og votta ferla á sviði sem enn er ungt og í stöðugri þróun. Magrét bendir á að margir stórir
aðilar, t.d. lífeyrissjóðir, leggi aukna áherslu á
gildi eins og sjálfbærni og ábyrgar fjárfestingar
og þurfi því áreiðanlegar upplýsingar til að
styðjast við í sinni starfsemi.

Hugsa út fyrir boxið
Í framhaldi af þessum hugleiðingum segir
Margrét að eðli endurskoðunar sé að breytast.
Í grunninn hafi hún snúist um að staðfesta
sögulegar fjárhagslegar upplýsingar um viðkomandi félag, en í dag sé það ekki nóg og fyrir
því sé minni áhugi, einfaldlega þar sem gildi

slíkra upplýsinga hafi minna vægi. Á tíma sem
einkennist af hraða og örum breytingum hafi
upplýsingar úr ársreikningi ekki sama spágildi
um framtíð félags eins og það áður hafði.
Lagalegar kröfur um hefðbundin reikningsskil séu og verði til staðar, en þess utan verði að
finna ramma til að meta og endurskoða aðrar
upplýsingar sem skipta máli. Þar koma hinir
ýmsu staðlar til sögunnar og ákall sé um samræmingu á því sviði. En slíkar upplýsingar
verða að hafa gildi og ekki vera of froðukenndar, segir Margrét og því þurfi stöðugt að
horfa út fyrir boxið til þess að miðla slíkum upplýsingum á gagnlegan hátt til þeirra sem þurfa
á þeim að halda.

Frjálsleg í faraldri
Spurð um áhrif faraldursins á rekstur EY
segir Margrét að endurskoðun sé í eðli sínu
þannig að ef varúðar er gætt í rekstri sé auðvelt
að aðlagast sveiflum með því að draga saman
seglin. Þörf fyrir endurskoðun sé til staðar á öllum tímum en þó í mismiklum mæli.
Hún segist ekki fara varhluta af því að margir rekstraraðilar eigi í erfileikum og EY þurfi að
sigla milli skers og báru í því að laga reksturinn

Spurð um fyrirtækjamenningu EY segir
Margrét að eitt einkennið sé mikil samþætting,
sem birtist í því að samtal milli deilda og innan
samsteypunnar sé mikið og auðvelt sé að nálgast upplýsingar og aðila þar á milli.
Teymisvinnu segir hún mikla og áherslu á að
allir hafi rödd og tilvist. „Hér tala allir saman og
enginn er merkilegri en aðrir,“ segir Margrét
og segir að andrúmsloftið innan EY einkennist
af ákveðnum léttleika. Sem dæmi nefnir hún að
forstjóri samsteypunnar í Ameríku birtist
gjarnan í mislitum sokkum á netfundum.
Hún segir þetta enga tilviljun, heldur hluta af
innri stefnumótum félagsins sem leggur m.a.
áherslu á að betri einstaklingur skapi betri
heild (better me, better us).
En hvernig skyldu þessar andstæður, þ.e.
ímyndin um hinn formfasta endurskoðanda og
frjálslegri útgáfu hans, mætast? Margrét er
fljót til svara og segir: „Það þýðir á engan hátt
afslátt af gæðum, sem eru í algerum forgrunni.“
Til frekari útskýringar bendir hún á að báðar
útgáfurnar geri mistök sem séu óumflýjanlegur
hluti af starfinu. Spurningin sé frekar hvernig
lært sé af þeim og hvernig kröfurnar til starfsmanna eru settar fram. Á að líta á starfsfólk
sem vélmenni eða breyskar verur? spyr Margrét og bendir á að taugatrekkjandi umhverfi
geti ýtt undir mistök í starfi og þjóni þar með
ekki tilgangi sínum.
sighvaturb@mbl.is

440 4900
islandssjodir@islandssjodir.is

Er þinn sparnaður
raunverulega
grænn?
Á einu ári stuðluðu viðskiptavinir Íslandssjóða að minni losun
sem nemur ígildi 8.000 CO2 tonna með grænum sparnaði.

islandssjodir.is
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Við yfirfærum
þekkingu okkar
og reynslu til þín
EY á Íslandi er alþjóðlegt
endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtæki
sem veitir viðskiptavinum sínum
persónulega þjónustu m.a. við
•
•
•
•
•
•

Endurskoðun og reikningsskil
Bókhald og launavinnslur
Innri endurskoðun
Upplýsingakerfi og upplýsingaöryggi
Skatta- og lögfræðiráðgjöf
Rekstrar- og viðskiptaráðgjöf
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