
           

 

B.Sc. ritgerð 

í viðskiptafræði 
          

 

 

 

Boon Ísland - barnavörur 

Viðskiptaáætlun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst 

Leiðbeinandi: Jóhann Viðar Ívarsson 

Nemandi: Ástrós Hjálmtýsdóttir 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Yfirlýsingar: 

 

 

 

 

Ég undirrituð lýsi því hér með yfir að ég er höfundur þessa verkefnis og það er afrakstur eigin 

rannsókna: 

 

 

___________________________________ 

Ástrós Hjálmtýsdóttir 

Kt. 301074-3529 

 

 

 

 

Það staðfestist hér með að verkefni þetta fullnægir að mínum dómi sem lokaverkefni til B.Sc. 

prófs í viðskiptafræði við viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Jóhann Viðar Ívarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Titilsíða  

Nemandi: Ástrós Hjálmtýsdóttir 

Leiðbeinandi: Jóhann Viðar Ívarsson 

Titill: Boon Ísland - barnavörur, viðskiptaáætlun 

Undirtitill: Lokaverkefni til B.Sc. prófs við Háskólann á Bifröst 

Staður: Háskólinn á Bifröst 

Misseri og ár: Haust 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Abstract 

 A business plan for launching of the company Boon Iceland. 

 What makes Boon Iceland different from other business on the Icelandic market are its 

colourful products that are specially designed for children and their parents. 

 The target group consists of children from birth to 8 years of age, and their parents. 

 Boon Iceland has possibilities of expanding its business by increasing the supply of 

imported products from the company Boon Inc., along with other brand names as needed. 

 The starting cost of Boon Iceland is estimated 6 million ISK. 

 According to operating plans the company will make a profit of 886.218 ISK in its first 

year of business, in its second year the profit is estimated 1.955.147 ISK and in the third 

year 4.379.984 ISK. 

 Variable cost is estimated 6 % of the income for the first three years.  It is safe to assume 

that variable cost will increase as the business expands.  The salaries of the company´s 

employees are included in the variable cost estimates. 

 Regular (fixed) cost is estimated as 5.654.790 ISK in the first year of business, on the 

second and third year the estimate is 7.539.720 ISK each year.  The management salary, 

rent, electricity, heating, telephone cost, advertising, insurance and maintenance are 

included in the regular (fixed) cost. 

 It is estimated that balance will be reached in the third quarter of 2012, in November to 

be exact.  At that point, total income will exceed total cost. 

 It is estimated that the profit of equity (equity profit) will be 12.6 % in the first year, 14.4 

% in the second year and 14.5 % in the third year.  This implies the profit the company´s 

owners can assume in relation to the company´s reserves. 

 The main results are that Boon Iceland is both practical and profitable. 

 

Key words: Items for children, toys, quality, design, colourful, business plan, sales plan, 

operating plan 
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Útdráttur   

 
 Viðskiptaáætlun fyrir stofnun Boon Ísland. 

 Sérstaða Boon Ísland felst í að bjóða upp á  litríkar barnavörur sem eru hannaðar með það 

í huga að hjálpa foreldrum í hinum daglega lífi. 

 Markhópurinn er börn á aldrinum 0 – 8 ára og foreldrar þeirra. 

 Möguleikar á söluaukningu eru nokkrir, m.a. aukið vöruframboð af Boon vörum og 

fjölgun á vörumerkjum. 

 Stofnkostnaður Boon Íslands er áætlaður 6 milljónir. 

 Samkvæmt rekstraráætlun er hagnaður á fyrsta rekstarári 886.218 kr., á öðru ári 

1.955.147 kr. og á þriðja ári 4.379.984 kr. 

 Breytilegur kostnaður er áætlaður 6% af tekjum á fyrstu þremur árunum og gera má ráð 

fyrir að sá kostnaður eigi eftir að aukast þegar umsvif verða meiri hjá fyrirtækinu. Undir 

breytilegum kostnaði eru laun lausráðinna launþega. 

 Áætlað er að fastur kostnaður á fyrsta ári sé 5.654.790 kr., á öðru og þriðja ári er hann 

7.539.720 kr. fyrir hvort ár. Undir föstum kostnaði er stjórnunarlaun, húsaleiga, rafmagn 

og hiti, sími, sölu- og auglýsingakostnaður, tryggingar og viðhaldskostnaður. 

 Núllpunkti er áætlað að verða náð á þriðja ársfjórðungi 2012 eða í nóvember, en þá munu 

heildartekjur yfirstíga heildarkostnað.  

 Áætlað er að arðsemi eigin fjár sé 12,6% á fyrsta ári, 14,4%  á öðru ári og 14,5% á þriðja 

ári og gefur það til kynna hversu eigendur hagnast mikið á rekstri fyrirtækisins miðað við 

það fé sem er bundið í því. 

 Helstu niðurstöður eru þær að Boon Ísland er bæði raunhæft og arðbært. 

 

 
 

Lykilhugtök: barnavörur, dót, gæði, hönnun, litríkar, rekstraráætlun, söluáætlun, 

viðskiptaáætlun,  
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Formáli  

Ritgerðin er hluti af námi rannsakanda við viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst. Ritgerðin 

telst 12 ECTS og var unnin frá ágúst til desember 2011.  

 

Leiðbeinandi minn við verkefnið var Jóhann Viðar Ívarsson og þakka ég honum kærlega fyrir 

góða handleiðslu. Vilborg Helgadóttir las yfir og kom með góðar ábendingar og fær hún bestu 

þakkir fyrir það. 

 

Börnum mínum fjórum vil ég þakka endalausa þolinmæði, stuðning og hvatningu sem þau hafa 

gefið meðan á náminu stóð, þetta hefði ekki tekist án þeirra. 
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Inngangur 

Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni við viðskiptafræðideild  Háskólans á Bifröst haustið 

2011. Tilgangur þessa verkefnis er að gera viðskiptaáætlun fyrir barnavöruverslun og meta hvort 

það sé rekstrargrundvöllur fyrir slíkri verslun hér á markaði. Viðskiptaáætlun er mikilvægur 

undirbúningur á viðskiptahugmyndinni þar sem forsendur rekstrar eru skoðaðar ásamt áætlunum 

um framtíðarfjárfestingar. Með viðskiptaáætluninni  fáum við betri sýn á hvað hugsanlega geti 

gerst í rekstri fyrirtækisins í framtíðinni með tilliti til ýmissa aðgerða sem ráðist verður í. Stóra  

spurningin mun vera sú hvort eigi að fara út í að að stofna Boon Ísland eða ekki og með þessu 

verkefni mun ég  leitast við að svara þeirri spurningu. 

   

Tilurð verkefnisins 

Kveikjan að þessari áætlun er hugmynd sem ég fékk í byrjun árs 2007 ásamt annarri konu og 

vorum við komnar í samband við erlenda aðila til þess að flytja inn barnavörur frá Boon Inc. 

Þetta eru barnavörur sem eru skemmtilega hannaðar, litaglaðar og endingargóðar en fyrst og 

fremst eru þær hannaðar með það í huga að auðvelda foreldrum sitt hlutverk og gefa þeim kost á 

að kaupa góða vöru á góðu verði. Vörulínan fer ört stækkandi hjá þeim. Þetta eru vörur sem 

vekja verðskuldaða athygli og tel ég það spennandi viðfangsefni að athuga hvort sé fýsilegur 

kostur að stofna slíka verslun  hér á landi.  

 

Markmið nema 

Markmiðið er fyrst og fremst gerð viðskiptaáætlunar fyrir Boon Ísland og skoða hvort það sé 

einhver rekstrargrundvöllur fyrir fyrirtækið. Undirmarkmið er að leggja grunn að stofnun 

fyrirtækisins og gera tölulega greiningu á möguleikum þess í framtíðinni. 

Farið verður í nánari útskýringar á viðskiptahugmyndinni, uppbyggingu fyrirtækisins, 

samkeppnin skoðuð og framkvæmdaáætlun gerð. Farið verður í greiningu á markaðinum og gerð 

núllpunktsgreining til þess að sjá hvenær tekjur eru jafnar gjöldum. Einnig er gerð ítarleg 

áætlanagerð þar sem söluáætlun er gerð fyrir árin 2012 til 2013, rekstrar- og efnahagsáætlun til 

þess að meta tekjuhliðina hjá fyrirtækinu og sjá hvort reksturinn sé arðbærilegur. 
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Rannsóknarspurning 

Meginrannsóknarspurningin er sú hvort það er grundvöllur fyrir því að reka Boon 

barnavöruverslun hér á Íslandi. Til þess að svara þeirri spurningu er leitast við að svara 

eftirfarandi undirspurningum:  

 Hver er sérstaða Boon´s? 

 Hverjar eru markaðsaðstæður, s.s. markhópar, markaðsstærð, samkeppnisaðilar og 

verðmyndun vöru/þjónustu? 

 Hver er stofnkostnaðurinn? 

 Hver er lágmarkssala vörunnar/þjónustunnar til að ná núllpunkti? 

 Hver er framtíðarspá fyrirtækisins? 

 Hver er áætluð arðsemi? 

 

Heimildaöflun 

Notast var við heimildir af veraldarvefnum, úr bókum og skýrslum. 
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Samantekt 

Tilgangur verkefnisins er gerð viðskiptaáætlunar fyrir nýja barnavöruverslun Boon Ísland og 

skoðað verður hvort það sé rekstrargrundvöllur fyrir slíka verslun á markaði. Margir þættir eru 

skoðaðir í verkefninu, lýsing á viðskiptahugmyndinni og mótun fyrirtækis yfir í markaðsáætlun 

og samkeppnisgreiningu, SVÓT greiningu og að lokum ítarleg söluáætlun, rekstar- og 

efnahagsreikningur. 

Hugmyndin gengur út á að opna barnavöruverslun á höfuðborgarsvæðinu sem hefur einkaleyfi í 

innflutningi á barnavörum frá Boon Inc. Vörurnar eru vel hannaðar, litríkar og á sanngjörnu 

verði. Vörurnar eru hannaðar sérstaklega með það í huga að gera foreldrum uppeldið auðveldara 

og skemmtilegra. Vörurnar hafa hlotið fjölda viðurkenninga og verðlauna fyrir hönnun og 

notagildi þeirra.  

Markhópurinn eru foreldrar barna á aldrinum 0 til 8 ára og skv. Hagstofu Íslands telur sá hópur í 

dag miðað við mannfjöldaspá alls 40.592 einstaklinga. Önnur einkenni hópsins eru 

nýjungagjarnir foreldrar sem leita eftir flottu útliti og barnavörum sem þeim líkar vel við á sem 

skemmstum tíma. Gert er ráð fyrir að markaðshlutdeild aukist jafnt og þétt. 

Gert er ráð fyrir þremur hluthöfum sem leggja til alls tveggja milljóna kr. hlutafé, einnig er 4 

milljóna króna langtímalán tekið við stofnun fyrirtækisins. Lánið verður tekið til 5 ára með 6% 

vöxtum og mánaðarlegum greiðslum. 

Forskot okkar á samkeppnisaðila er að geta boðið upp á einstaka og vel hannaða barnavöru sem 

ekki hefur fengist á markaði hér áður. Fyrirtækið mun leitast við að hafa hæft starfsfólk, kurteist 

og sveigjanlegt og jafnframt veita viðskipavinum sínum góða þjónustu í stílhreinu og björtu 

umhverfi. Heildarvelta á markaði í sama atvinnugreinaflokki fyrir árið 2010 var alls 11.130 

milljónir kr. 

Samkvæmt SVÓT greiningu eru góðar líkur á að tækifærið geti gengið eftir og litlar líkur á að 

lágvöruverslun eins og IKEA ógni versluninni vegna sérstöðu í vörum. Í styrkleika – og 

veikleikagreiningu er það fjármagn og vöruúrval miðað við samkeppnisaðila það sem þarf að 

styrkja.  

Í söluáætlun er gert ráð fyrir 43% aukningu á seldum einingum  milli áranna 2012  og 2013 og 

22% aukningu milli áranna 2013 og 2014. Áætluð velta á fyrsta ári er rúmar 20 milljónir kr. og 
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hagnaður ársins um 400 þúsund kr. Á þriðja ári er velta áætluð 36 milljónir kr. og hagnaður 

ársins rúmlega 4 milljónir kr. 

Efnahagsáætlun sýnir að eignir aukast um 19% á milli áranna 2012 og 2013 en um 58% árið 

2013 og 2014. Eigið fé eykst einnig eða um 69% árin 2012 og 2013 en um 107% á milli ára 2013 

og 2014. Skuldir hins vegar fara minnkandi á milli ára sem svarar 19% á fyrra tímabilinu og 21% 

á því seinna. 

Arðsemi eigin fjár er jákvæð á fyrstu þremur árunum og fer hækkandi á milli ára, sem gefur til 

kynna hvað eigendur hagnast mikið á rekstri fyrirtækisins miðað við eigið fé sem er bundið í því. 

Fyrir árið 2012 er arðsemin 12,6% og árið 2014 er hún orðin 14,5%. 

Niðurstöður sýna að það er grundvöllur fyrir rekstri Boon Ísland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Stofnendur, eigendur og stjórnskipulag 

Stofnandi og eigendur  

Stofnendur Boon Ísland eru neðangreindir aðilar: 

 

Ástrós Hjálmtýsdóttir kt. 301074-3529, Þórðarsveigi 4, 113 Reykjavík. Ástrós er að ljúka B.Sc. 

gráðu í viðskiptafræði veturinn 2011 frá Háskólanum á Bifröst. Hún hefur góða reynslu af 

fyrirtækjarekstri frá árunum 2002 til 2009, m.a. sem meðeigandi fasteignasölu og lögmannsstofu, 

þar sem hún sá um ráðningar starfsmanna, var sölustjóri fasteigna og sá jafnframt um bókhald 

fyrirtækisins. Einnig hefur  hún séð um bókhald fyrir ýmis smærri fyrirtæki og verktaka sl. 10 ár. 

Ástrós mun jafnframt sitja í stjórn og starfa sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Í því felst m.a. 

að fylgjast með öllum aðgerðum í fyrirtækinu og vera ábyrgur fyrir því að byggja upp og 

viðhalda starfsanda í fyrirtækinu. Ennfremur að gera hluthöfum og stjórn grein fyrir 

rekstrarstöðu fyrirtækisins, stjórna heildarstarfsemi fyrirtækisins, leiðbeina og styðja aðra 

stjórnendur, samhæfa aðgerðir með ráðgjöfum og stýra stjórnarfundum. Framkvæmdastjóri hefur 

umsjón með daglegum rekstri, fjármálum, uppgjörum, áætlunum og starfsmannahaldi. 

Framkvæmdastjóri er jafnframt talsmaður fyrirtækisins. 

 

Andrea Ólafsdóttir kt. 200274-2959, Víðilundi 4d, 600 Akureyri (stefnir á að flytja til 

Reykjavíkur).  Andrea er í bókhaldsnámi við Verkmenntaskólann á Akureyri og vinnur við ýmis 

skrifstofustörf hjá Gámaþjónustu Norðurlands. Einnig hefur  hún unnið hjá líkamsræktarstöðinni 

Hreyfingu sem deildarstjóri barnagæslu og ræstinga, þar sem hún sá m.a. um mannaráðningar í 

þessar deildir árin 2000 til 2011. Andrea mun jafnframt sitja í stjórn og starfa  eitthvað í 

hlutastarfi ef með þarf. Gert er ráð fyrir þegar fram líða stundir að hún  starfi sem verslunarstjóri 

fyrirtækisins og mun sem slíkur halda utan um sölugögn, sjá um birgðahald og hafa yfirumsjón 

með sölumönnum en þangað til mun Ástrós halda utan um þessi mál. 

 

Jóhanna Sigurðardóttir kt. 131274-2459, Súluhöfða 12, 270 Mosfellsbæ.  Jóhanna hefur lokið 

snyrtifræði frá Snyrtiakademíunni og verið með eigin rekstur frá 2009 og til dagsins í dag, en 

áður vann hún á snyrtistofu á höfuðborgarsvæðinu. Hún hefur einnig unnið sem fangavörður og 
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starfað við ýmis skrifstofustörf hjá Lögreglunni í Reykjavík. Jóhanna mun jafnframt sitja í stjórn 

og starfa eitthvað í hlutastarfi ef með þarf. 

 

Stjórnskipulag 

Í stjórn Boon Ísland sitja þrír fyrrnefndir stofnendur og eigendur. Nauðsynlegt er fyrir stjórn 

fyrirtækisins að móta skýra stefnu til þess að skilgreindum markmiðum  verði náð. Stjórnin þarf 

að fylgjast með því hvernig stefna hennar er innleidd í rekstri fyrirtækisins og hvernig henni er 

framfylgt. Endurmeta þarf stefnu stjórnar reglulega. Í byrjun felur stjórnin framkvæmdastjóra að 

sjá um samning á leiguhúsnæði ásamt því að innleiða stefnu og áætlanir.  Stjórnin mun reglulega 

fara yfir og meta hvernig til hefur tekist (PwC, e.d). Allri stjórnsýslu og umfangi verður haldið í 

lágmarki. Samið hefur verið við PricewaterhouseCoopers að sjá um endurskoðun, en fyrst um 

sinn munu launakeyrslur og bókhald vera í höndum framkvæmdastjóra (Viðskiparáð Íslands, 

e.d.). Allar ákvarðanir um stefnu og markmið verða teknar á stjórnarfundum. Stjórnin sér um 

ráðningu framkvæmdastjóra. 

 

Í upphafi fyrsta starfsárs mun aðeins einn starfsmaður vera í  fullu starfi, þ.e. 

framkvæmdastjórinn. Á álagstímum koma hluthafarnir, Andrea og Jóhanna, til starfa eða 

lausráðinn starfskraftur. Þegar rekstur er orðinn stærri og hagnaður farinn að skila sér verður 

fastráðning starfsmanna skoðuð.  

 

Aðkeypt þjónusta mun felast í hönnun á verslunarhúsnæði, firmamerki, vefsíðu og öðru efni því 

tengdu. Markaðsfræðingur mun vera í samstarfi við hönnuð við auglýsingagerð og  

markaðssetningu á versluninni. Ljósbrá H. Baldursdóttir hjá PricewaterhouseCoopers mun 

annast endurskoðun fyrirtækisins. 
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Skipurit fyrirtækisins mun líta svona út þegar  ráðið hefur verið í allar stöður: 

 

 

Mynd 1: Skipurit fyrirtækis 

 

Form fyrirtækis 

Fyrirtækið er einkahlutafélag (ehf.) en það félagaform þykir hæfa fyrirtækinu fyrst og fremst til 

að lágmarka alla umsýslu og kostnað. Lög um einkahlutafélög gengu í gildi 1. janúar 1995.  

Við stofnun einkahlutafélags verður til lögaðili sem er skattskyldur samkvæmt 2. grein 

tekjuskattalaga. Hlutafélagið getur átt skattaréttarlegar skyldur á sama hátt og einstaklingur ef 

það er skráð hér á landi með lögmætum hætti. Stofnun einkahlutafélags er einföld, 

lágmarkshlutafé skal vera minnst 500.000 kr. og stofnandi getur verið einn. 

Í einkahlutafélagi eru eigendur einn eða fleiri, ábyrgð er hlutafé og ábyrgð eigenda er óbein og 

takmörkuð. Skráning fer fram hjá hlutafélagaskrá Ríkisskattstjóra og miðast skráningarkostnaður  

við gjaldskrá sem finna má á www.rsk.is undir Fyrirtækjaskrá. Tekjuskattur er 20% og einnig er 

20% fjármagnstekjuskattur af arði (Ríkisskattstjóri, e.d.).  

Stjórn 

Framkvæmdastjóri 

Sölumaður Sölumaður 

http://www.rsk.is/
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Boon Ísland verður því sjálfstæður skattaðili. Formreglur eru samkvæmt Lögum um 

einkahlutafélög nr. 138/1994. Reikninga ber að hafa opinbera. Fara ber eftir skýrum reglum um 

sölu á hlutum, það sama á við um slit félagsins með tilkynningu til Hluthafaskrár. 
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Viðskiptahugmyndin 

Viðskiptahugmyndin er innflutningur og stofnun verslunar með barnavörur þar sem 

viðskiptavinir geta komið í bjarta, litríka og fjölskylduvæna verslun og keypt skemmtilegar og 

vel hannaðar barnavörur. Viðskiptavinurinn kemur með vini eða fjölskyldu í skemmtilegt 

umhverfi, skoðar vöruúrvalið í rólegheitum og lýkur við að finna fallega og nytsamlega vöru sem 

gleður augað jafnt hjá stórum sem smáum. 

 

Boon Inc. 

Boon Inc. er bandarískt fyrirtæki sem var stofnað árið 2004 af Rebeccu Finell og Ryan 

Fernandez. Upphaflega var það Finell, sem var þá nýútskrifaður hönnuður, sem hannaði 

baðleikfangageymslu, og hafði hún margar aðrar hugmyndir varðandi hönnun á vörum fyrir börn 

og foreldra. Fékk hún Fernandez með sér í lið og stofnuðu þau Boon Inc. Fyrirtækið leitast við 

að hanna og framleiða vörur fyrir börn sem notaðar eru af foreldrum til þess að gera þeim lífið 

auðveldara. Vörurnar eru framleiddar í Kína en öll verkfræði- og hugbúnaðarvinna er unnin í 

Bandaríkjunum (Laura Newpoff, 2006).  

Nú, sjö árum síðar, hefur framleiðslan farið ört vaxandi og vöruúrvalið breikkað til muna. 

Vörunum hefur verið tekið fagnandi víðs vegar um heiminn og fer markaðshlutdeild stækkandi. 

Frá upphafi hefur Boon gefið hluta af hagnaði sínum til góðgerðamála. Sú stofnun sem þau 

styðja heitir Helping Orphans Worldwide (HOW) og leitast hún við að miðla 

grundvallarmannréttindum og félagslegu réttlæti til barna sem búa við mikla fátækt. Stofnunin 

hefur m.a. styrkt munaðarleysingjaheimili á Filippseyjum og í Víetnam á ýmsan hátt (Boon Inc., 

e.d.).  

 

Varan og þjónustan 

Fjölbreytt vöruúrval verður í boði hjá Boon Ísland, litríkar og fallegar vörur  sem hægt er að 

flokka í sex vöruflokka. Þeir eru þessir:  Bað (bath), matur (feeding), skraut (decor), skipulag 

(organization), ferðalög (travel) og aukahlutir (accessories). Allar vörurnar eiga það sameiginlegt 

að vera Bpa, Phathalate og PVC fríar, og eru þannig umhverfisvænar. 
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Í baðflokki eru níu gerðir af baðleikföngum, þrjár gerðir af baðleikfangageymslu, stútur framan 

á krana f. vatn, koppaþjálfi og ungbarnabað. 

Í matarflokki eru þrír litir af lækkan - og hækkanlegum barnastól, fjórar tegundir  af 

matardiskum, fjórar tegundir  af hnífapörum, matarsett, litlir og stórir pelar, tvenns konar 

stútkönnur, tveir litir af þurrkbakka fyrir diska, pela og könnur, og þurrkstandur, ásamt litlum 

fylgihlutum.  

Í skrautflokki eru tvær stærðir  af hillum, þrjár gerðir  af óróa og næturlampi. 

Í skipulagsflokki eru fjórir litir af bangsageymslupúðum, tveir litir af bleyjugeymslustandi, þrír 

litir af skipulagsstandi fyrir borð eða vegg, snagi, skóstandur og tveir litir af bókastandi. 

Ferðalagaflokkur samanstendur af fjórum gerðum og nokkrum litum af snakk/matarboxum. 

Fylgihlutaflokkur samanstendur af ýmsum auka- og/eða varahlutum fyrir hina flokkana. 

 

Þjónustan hjá Boon Ísland mun vera í hæsta gæðaflokki. Starfsfólki er gert að vera vökult og 

sýna öllum viðskiptavinum sömu athygli, bjóða viðskiptavini velkomna og bjóða þjónustu  þegar 

þeir koma inn í verslunina. Gæta skal þess samt sem áður að viðskiptavinurinn fái svigrúm til 

þess að skoða vörurnar í næði ef hann óskar þess. Starfsfólk er hvatt til þess að vera vingjarnlegt, 

glaðlegt og jákvætt þannig að heimsóknin eða verslunarferðin verði sem ánægjulegust. Með 

þessu móti öðlast viðskiptavinirnir traust á starfsfólki og á  versluninni sjálfri.  

 

Auk þess mun fyrirtækið halda úti vefsíðu þar sem viðskiptavinir geta fylgst með og keypt allar 

þær vörur sem fyrirtækið hefur að bjóða, skoðað tilboð, fengið nýjustu fréttir um vörurnar, sent 

inn fyrirspurnir og fleira. Á heimasíðunni verður einnig hægt að fá allar upplýsingar um 

eigendur, stofnun fyrirtækisins og staðsetningu þess. 

Sérstaða Boon Ísland 

Boon Ísland mun flytja inn og selja vörur sem hannaðar eru með það í huga að hjálpa foreldrum 

ungra barna í hinu daglega lífi með frábærri hönnun á viðráðanlegu verði. Höfðað verður til 

viðskiptavina með vinalegu umhverfi, hágæða vöru og þjónustu þar sem hægt er að kaupa  

fjölbreyttar vörur, hvort sem það er smá dót í baðið, glas til að drekka úr, diskur fyrir matinn, 

hillur á vegginn eða stóll til að sitja á. Hægt er að nýta mikið af vörunum allt frá fæðingu og fram 

eftir aldri. Vörurnar frá Boon eru einstakar  í hönnun. Þetta eru vörur sem hafa fengið 
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viðurkenningar eða unnið til verðlauna og eru einstakar á sinn hátt og munu eingöngu fást hjá 

Boon Íslandi (Boon Inc., e.d). 

 

Staðsetning og aðstaða 

Húsnæði fyrir verslunina verður tekið á leigu á höfuðborgarsvæðinu en til að halda kostnaði í 

lágmarki verður lager staðsettur  í bílskúr hjá framkvæmdastjóra. Við skoðun á staðsetningu  þá 

er mikilvægt að aðgengi að húsnæðinu sé gott, næg bílastæði séu fyrir hendi og í nánd séu fleiri 

verslunar- og skrifstofuhúsnæði. Gert er ráð fyrir 60– 80 m
2 

verslunarhúsnæði undir verslunina. 

Starfsmaður eða starfmenn munu vinna saman í opnu og björtu rými þar sem lögð er áhersla á 

fyrsta flokks vinnuaðstöðu. Gert verður ráð fyrir snyrtiaðstöðu, eldhúsaðstöðu og lagerplássi 

baka til í versluninni. Stofnendur eru komnir með augastað á rúmgóðu og björtu húsnæði á 

jarðhæð við Hlíðarsmára í Kópavogi, þar sem eru næg bílastæði. Í næsta nágrenni er mikið af 

verslunar-og skrifstofuþjónustu og einnig verslunarmiðstöðvarnar Smáralind, Smáratorg og 

Lindir. 

 

Starfsmannastefna og vinnutími 

Lögð verður áhersla á velferð starfsmanna og mikilvægi þess að hlúa að þekkingu þeirra og 

þjálfun. Leitast verður við að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og lagt mikið upp úr því að 

þeim líði vel í starfi strax frá upphafi. Jafnrétti skal tryggt og hver starfmaður metinn á eigin 

forsendum. Með starfsmannastefnunni er tryggt að mannauður fyrirtækisins nýtist sem best. 

Leitast verður við að ráða til fyrirtækisins metnaðarfulla, heiðarlega og samviskusama 

einstaklinga. 

 

Verslunin Boon Ísland verður lítil í sniðum til þess að byrja með og verður starfsfólk haft í 

lágmarki. Opnunartími verður  alla virka daga frá kl. 11 til 18 og á laugardögum frá kl. 10 til 14.  
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Leyfisveitingar  

Til að hægt sé að stofna fyrirtæki þurfa öll fyrirliggjandi leyfi að vera í góðu lagi.  Boon Ísland 

mun sjá um innflutning  á vörum og einnig verslunarrekstur, og þarf því  að sækja um fjögur 

leyfi.  

 Skráning í firma eða hluthafaskrá hjá Sýslumanni sem kostar 130.500 kr.  

 Heilbrigðiseftirlitið mun taka atvinnuhúsnæðið út.  

 Brunavarnaeftirlitið tekur einnig staðinn út í byrjun en eigandinn ber ábyrgð á að 

fullnægja öllum kröfum um brunavarnir sem fram eru settar í lögum og reglugerðum sem 

tekur mið af þeirri starfsemi sem fer fram í húsnæðinu.  

 Skila þarf greinargerð til Vinnueftirlits Ríkisins um húsakynni, búnað og annað sem kann 

að skipta máli. Vinnueftirlitið gefur síðan umsögn um hvort fyrirhuguð starfsemi sé í 

samræmi við lög og reglugerðir (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d).  

 Stofnendur eru búnir að hafa samband við Boon Inc. og mun vörunum verða dreift frá 

dreifingaraðila í Hollandi. Fyrirtækið heitir Easy Walker BV, stofnendur eru komnir í 

samningaviðræður við þá og er búið að bjóða þeim í heimsókn til þeirra. Fyrirhugað er að 

fá einkaleyfi til innflutnings á vörunum. 

 

Lög og reglugerðir 

Það eru fjölmörg lög og reglugerðir sem tengjast starfsemi Boon Íslands. Hægt er að nefna lög 

um verslunaratvinnu, umboðssöluviðskipti, innflutning, samkeppnislög og fleira. 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d).  
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Markaðsgreining 

Markhópar 

Markhópurinn eru allir foreldrar á Íslandi, sem og erlendir ferðamenn sem eru foreldara og er 

takmarkið  að höfða til sem flestra sem vilja eiga viðskipti við Boon Ísland. Að vísu er þó gert 

ráð fyrir því að stærsti markhópurinn séu foreldrar barna, bæði drengja og stúlkna á aldrinum 0 – 

8 ára.  

Annað einkenni markhópsins er nýjungagirni. Margir íslenskir foreldrar eru nýjungagjarnir og 

sækjast eftir flottu útliti og hönnun. Þarfir hópsins felast í því að finna barnavöru sem þeim líkar 

vel við á sem þægilegastan máta og á sem skemmstum tíma. Boon Ísland mun mæta þessum 

þörfum með persónulegri þjónustu sem verður sniðin að hverjum og einum viðskiptavini.  

Erlendir ferðamenn sem eru foreldrar 0 – 8 ára barna er einnig spennandi hópur að horfa til þar 

sem þeim hefur fjölgað um 20% það sem af er  þessu ári og tölur sýna að aukningin í verslun 

ferðamanna er samstíga (Viðskiptablaðið, 2011).  

 

Markaðsstærðin 

Markaður Boon Ísland miðast við öll íslensk börn, bæði drengi og stúlkur, frá fæðingu til átta ára 

aldurs. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofu Íslands fyrir árið 2011 telur þessi hópur  40.592 

einstaklinga. Samkvæmt sömu mannfjöldaspá er gert ráð fyrir fjölgun í þessum aldurflokki hér á 

landi næstu sex árin að meðaltali um 0,9% en fer þó aðeins lækkandi eftir það (Hagstofa Íslands, 

e.d). 
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Mynd 2: Spá um mannfjölda frá aldrinum 0 – 8 ára. 

Erlendir ferðamenn eru spennandi kostur fyrir verslunina þar sem  fjöldi ferðamanna hefur verið 

að aukast jafnt og þétt á undanförnum árum með tilheyrandi verslun hérlendis. Árið 2010 fóru  

samtals 459.252 erlendir ferðamenn um Keflavíkurflugvöll skv. tölum frá Hagstofunni (Hagstofa 

Íslands, e.d).  

 

Kröfur viðskiptavina 

Kröfur viðskiptavina snúast jafnt um hraða og góða þjónustu þegar við á sem og afslappað 

notalegt umhverfi þar sem hægt er að versla gæðavöru. Til að geta uppfyllt þarfir viðskiptavina 

þurfa stjórnendur Boon Ísland að þekkja þarfir þeirra. Aðalatriðið er að vita hverjar væntingar 

viðskiptavina eru til fyrirtækisins. Það má komast að því með því að framkvæma mælanlegar 

markaðskannanir.  

Til að komast að því hverjar helstu kröfur viðskiptavina Boon Ísland eru og til að geta mætt þeim  

mun fyrirtækið framkvæma þjónustukannanir í samvinnu  við fyrirtæki sem sérhæfa sig í slíku 

ferli. Væntingar viðskiptavinarins um gæði þjónustunnari skipta miklu máli og þarf fyrirtækið að 

skoða þá þætti vel (Margrét Reynisdóttir, 2006, bls. 7).  
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Samkeppni og samkeppnismarkaður 

Á höfuðborgarsvæðinu er að finna ýmsa samkeppnisaðila á sviði barnavara. Helstu 

samkeppnisaðilar á Íslandi eru:  

 

Fífa barnavöruverslun við Höfðabakka í Reykjavík. Vöruúrvalið er mikið, allt frá vögnum og 

rúmum niður í fatnað og ýmsa smáhluti. Verslunin hefur mikið úrval vörumerkja og verð og 

gæði varanna eru mismunandi. Með miklu vöruúrvali gefst viðskiptavinum Fífu kostur á að 

kaupa fjölbreytilegar vörur sem að hluta til eru skemmtilega hannaðar. 

 

Baby Sam barnavöruverslun við Mörkina í Reykjavík. Vöruúrvalið er mikið, allt frá vögnum og 

bílstólum niður í smáhluti. Mörg vörumerki fást í versluninni og eru verð og gæði vörunnar 

mismunandi. Vegna mikils vöruúrvals gefst viðskiptavinum verslunarinnar kostur á að versla 

hefðbundnar barnavörur en samt sem áður er ekki mikið úrval af vörum sem eru skemmtilega 

hannaðar fyrir augað. Ekki er mikil áhersla lögð á hönnun heldur frekar notagildi. 

 

Ólavía og Oliver barnavöruverslun í verslunarmiðstöðinni Glæsibæ í Reykjavík. Vöruúrvalið er 

gott, allt frá rúmum og niður í smáhluti. Í versluninni eru vörur frá ýmsum aðilum, og eins og hjá 

ofantöldum aðilum eru verð og gæði vörunnar mismunandi. Gefst viðskiptavinum verslunarinnar 

kostur á að versla hefðbundnar barnavörur en ekki er mikið úrval af sérstæðum hönnunarvörum.  

 

IKEA verslun við Kauptún í Garðabæ. Vöruúrvalið er mjög breitt, allt frá húsgögnum niður í 

smáhluti og stefna IKEA er að vera með vel hannaðar vörur á lágu verði sem flestir hafa efni á 

að kaupa. Með breiðu vöruúrvali gefst viðskiptavinum IKEA kostur á að kaupa bæði 

hefðbundnar barnavörur og skemmtilega hannaðar vörur. 

 

Ofangreindir samkeppnisaðilar eru allir með vefsíður þar sem hægt er að versla vörur þeirra í 

gegnum netið. 
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SVÓT greining  

Með SVÓT greiningu getum við skoðað hverjir styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri 

fyrirtækisins Boon Ísland eru. Styrkleikarnir og veikleikarnir snúa að innra umhverfi 

fyrirtækisins á meðan ógnanir og tækifærin snúa að ytra umhverfi félagsins. Á mynd 2 má sjá 

SVÓT greiningu á Boon Ísland. 

 

 

Mynd 3: SVÓT greining 

 

Styrkleikar 

Flott hönnun: Vörurnar frá Boon eru einstaklega vel hannaðar, sniðugar og koma margar þeirra í 

skærum og fallegum litum, en fyrst og fremst  auðvelda þær foreldum ungra barna ýmis dagleg 

störf.  Barnavörurnar frá Boon fara ekki framhjá neinum og sóma sér vel á hverju nútíma heimili. 

Vönduð vara: Boon leggur áherslu á að bjóða upp á vandaðar vörur úr gæðaefnum og ekki 

skemmir fyrir að allar vörurnar eru Bpa, Phathalate og PVC fríar.  

Góður orðstír vöru: Þrátt fyrir að Boon Inc. sé aðeins sjö ára gamalt fyrirtæki hefur það hlotið 

fjölda viðurkenninga og verðlauna fyrir framúrskarandi hönnun og notagildi vara. Þar er hægt að 

 

 

Styrkleikar 

- Flott hönnun 

-Vönduð vara 

- Góður orðstír vöru 

- Nánd við viðskiptavininn 

- Hátt þjónustustig 

- Lítill rekstur og yfirsýn góð 

 

 

 

 

 

Veikleikar 

- Lítið og óþekkt fyrirtæki 

- Takmarkað fjármagn 

- Lítið vöruúrval miðað við samkeppnisaðila 

 

 

Tækifæri 

- Aukið vöruúrval 

- Fleiri vörumerki 

- Aukið samstarf við hönnuði 

- Byggja upp orðspor 

 

 

Ógnanir 

- Lágvöruverðverslun, eins og IKEA með mikið 
vöruúrval 

- Aukin samkeppni 

 

SVÓT greining 

Boon Ísland 
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nefna  t.d. Amazing Toy Awards, JPMA Innovation Award, The National Parenting  Center Seal 

of Approval, iParenting Media Award og margt fleira (Boon Inc., e.d).  

Nánd við viðskiptavininn: Verslunin verður staðsett á stórhöfuðborgarsvæðinu þar sem meiri 

hluti landsmanna býr, en fyrir hina sem ekki hafa kost á að koma í verslunina verður hægt að  

skoða allar þær vörur og þjónustu sem fyrirtækið hefur upp á að bjóða  á heimasíðu fyrirtækisins. 

Húsnæði verður valið með það í huga að vera í næsta nágrenni við annað atvinnu- og 

skrifstofuhúsnæði. Hvort tveggja er gert með það fyrir augum að skapa nánd við viðskiptavinina.  

Hátt þjónustustig: Markmið verslunarinnar er að veita þjónustu í hæsta gæðaflokki. Starfsfólki 

verður  gert að vera vökult og sýna öllum viðskiptavinum sömu athygli. Auk þess mun fyrirtækið 

halda úti vefsíðu sem veitir væntanlegum viðskiptavinum þjónustu. 

Lítill rekstur og yfirsýn góð: Vegna smæðar fyrirtækisins eru boðleiðirnar stuttar, sem hefur í för 

með sér sveigjanleika, viðbragðsflýti og betri heildarsýn yfir reksturinn.  

 

Veikleikar 

Lítið og óþekkt fyrirtæki: Boon Ísland verður lítið fyrirtæki sem fáir munu vita af í byrjun 

samanborið við samkeppnisaðilana. Þar sem fyrirtækið er óþekkt mun einhver tími og kostnaður 

fara í markaðssetningu. 

Takmarkað fjármagn: Vegna smæðar fyrirtækisins getur það verið veikleiki hversu lítið 

fjárhagslegt bolmagn það hefur.  

Lítið vöruúrval miðað við samkeppnisaðila: Fyrst um sinn mun Boon Ísland einungis vera með 

vörur frá framleiðandanum Boon Inc. á meðan samkeppnisaðilar eru með breiðara vöruúrval frá 

fleiri framleiðendum. Hætta er á að viðskiptavinir fái ekki það sem þeir eru að leita að hjá Boon 

Íslandi og sækja þá frekar til samkeppnisaðilanna.  

 

Tækifæri  

Aukið vöruúrval: Boon Inc. er alltaf að hanna nýjar framúrskarandi vörur og hefur vöruúrvalið 

verið að aukast jafnt og þétt frá stofnun fyrirtækisins. Með auknu vöruúrvali mun viðskiptavinum  

fjölga í framtíðinni þar sem fyrirtækið er að mæta auknum kröfum og þörfum og þar með mun 

Boon Ísland geta aukið hagnað sinn. 

Fleiri vörumerki: Boon Ísland getur bætt við þjónustu sína með því að taka inn fleiri vörumerki. 

Leitað verður þá sérstaklega eftir einstakri vöru sem er vel hönnuð, jafnvel algjör nýjung á 
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markaði sem gerir það að verkum að vöruúrvalið breikkar enn frekar hjá fyrirtækinu. Með þessu  

stækkar hópur viðskiptavina og hagnaður eykst.  

Samstarf við hönnuði: Til greina gæti komið að koma á samstarfi við íslenska hönnuði og auka 

þannig vöruúrval og fjölbreytni. Undanfarin ár  hafa íslenskir hönnuðir verið að hanna marga 

góða og skemmtilega hluti og er því tilvalið að hafa þetta í huga þegar auka á við vöruúrvalið hjá 

fyrirtækinu. 

Byggja upp orðspor: Boon Ísland mun leitast við að byggja upp góða ímynd og gott orðspor á 

samkeppnismarkaði með því að selja nytsamlegar hágæðavörur. Mikilvægt er því fyrir fyrirtækið 

að standa sig vel á öllum vígstöðum og þá sérstaklega í þjónustu við viðskiptavini sína. 

Orðsporið byggist á traustum meðmælum frá viðskiptavinum sem þekkja þjónustuna og vöruna. 

  

Ógnanir 

Lágvöruverðverslun: IKEA er með mjög mikið vöruúrval á lágu verði og þjónar breiðum 

viðskiptamannahópi. Þó að gæðin sé ekki þau sömu og hjá Boon þá eru alltaf einhverjir sem 

sækjast eftir að greiða sem minnst fyrir vöruna þó svo að hún sé lakari eða ekki eins 

endingargóð. 

Aukin samkeppni: Á samkeppnismarkaði eru ný vörumerki stöðugt að koma fram og vinna 

markaðshluta af þeim sem fyrir eru. Boon Ísland þarf því að vera vel vakandi fyrir þessum 

breytingum og vera opið fyrir að taka inn nýjungar 

 

Markaðsafstaðan segir að til að ná markmiðum sínum þarf Boon Ísland að skilgreina þarfir og 

óskir markhópa sinna og fullnægja þeim skilvirkar og hagkvæmar en samkeppnisaðilarnir 

(Íslandsstofa, e.d).  
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Markaðs- og sölustefna 

Það eru ýmsar ytri aðstæður sem geta haft áhrif og geta verið erfiðar viðfangs. Með réttum 

markaðsáherslum er hægt að hafa áhrif á markaðinn með þáttum eins og vöru, verði, 

staðsetningu, kynningu, fólki, áþreifanlegri sönnun og ferli (Katrín Guðmundsdóttir, 2010). 

Markaðsstefna er einn grundvallarþátturinn í rekstri Boon Íslands. Mikilvægt er að fyrirtækið sé 

framsækið og ábyrgt og leggi áherslu á að veita öllum viðskiptavinum sínum góða þjónustu og 

stuðla að jákvæðri verslunarmenningu. Markaðsstefnan er því sérsniðin að hugmynd okkar um 

„betri“ barnavöruverslun sem sérhæfir sig í fallegri og vel hannaðri barnavöru. Einnig getur 

sérstaðan verið fólgin í staðsetningu ásamt tengingu við þekkta einstaklinga, t.d. íþróttafólk og 

leikara sem draga að viðskiptavini. Mikilvægt er að val á áherslumarkaði og aðferðum sé 

samofin heild.  

 

 

Varan - Boon Ísland mun bjóða upp á gæðavörur sem eru vel hannaðar, nytsamlegar og  góð 

viðbót við  markaðinn sem fyrir er. Veitt verður fyrsta flokks þjónusta þar sem viðskiptavininum 

verður sinnt á persónulegan og hlýjan hátt.  

Verð – Verðákvörðun mun byggjast m.a. á mati á því hvernig samkeppni er háttað á markaði. 

Álagning, afsláttarstefna, lagahömlur og framleiðslukostnaður eru þættir sem skipta máli og geta 

haft áhrif á verðákvörðun. 

Staður – Staðsetning húsnæðis og aðkoma fyrir viðskiptavini mun verða með besta móti. 

Viðskiptavinum mun verða gert kleift að sækja þjónustu og vöru þegar hennar er þörf.  

Kynning – Boon Ísland mun í samstarfi við hönnuð og markaðsstjóra koma vörunni á framfæri 

með markaðssetningu á margvíslegan hátt (Sævar Kristinsson, e.d). 

Fólk – Þar sem Boon Ísland verður fyrst um sinn lítið í sniðum munu framkvæmdastjóri og 

sölustjóri sjá um alla þjónustu til viðskiptavina sinna. Sölustjóri mun svo sjá um ráðningu og 

þjálfun starfsfólks eftir því sem fyrirtækinu vex ásmegin. Lögð verður áhersla á að ráða gott og 

traust starfsfólk til lengri tíma litið.  

Áþreifanleg sönnun – Áhersla verður lögð á markaðssetningu við opnun verslunarinnar og 

reglulega eftir það til þess að kynna vöru og þjónustu, m.a. í dagblöðum, tímaritum, á 

internetinu, í sjónvarpi og útvarpi. 
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Ferli – Fyrirtækið mun leggja áherslu á að starfshættir starfsfólks, búnaður í verslun og ferli 

aðgerða við afhendingu vörunnar verði til fyrirmyndar sem leiðir til góðs álits og 

viðskiptatryggðar. 

 

Áður en Boon Ísland getur orðið að veruleika þarf að skoða vel ýmsa þætti í ytra umhverfi 

fyrirtækisins. Fara þarf eftir öllum kröfum opinberra aðila hvað varðar lög og reglugerðir. 

Áhersla verður lögð á sérstöðu Boon Íslands við að uppfylla kröfur og umhverfi væntanlegra 

viðskiptavina.  

Áætluð markaðshlutdeild  

Boon Ísland gerir ráð fyrir því að markaðshlutdeild þess aukist jafnt og þétt innan fárra ára (sjá 

bls. 58 - 59 í viðauka 1 - söluáætlun ). 

 Boon Ísland mun koma með sérstaka og vel hannaða vöru á markað, og veita góða 

þjónustu með það að leiðarljósi að laða til sín viðskiptavini. 

 Það er því áætluð söluaukning upp á 34,5 % að meðaltali á næstu þremur árum (sjá töflu 

hér að neðan). 

 

Vöxtur tekna á milli ára 2012 - 2014 

  2012/2013 2013/2014 

Tekjur 45% 24% 

 

 

Kynning og staðsetning 

Kynning á versluninni Boon Ísland verður þannig að áhersla verður lögð á að það sé unnið eftir 

settum reglum og markmiðum og samkvæmt fyrirfram ákveðinni stefnu. Gætt verður að því að 

kynningarstarfi verði stýrt á þá leið að það skili sem mestum árangri. Markmið við kynningar á 

fyrirtækinu  er þríþætt: 

 Láta vita af þjónustunni  

 Minna á þjónustuna 

 Hvetja til sölu 
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Vilji er fyrir því að starfsmenn taki þátt í kynningunni ásamt því að skrifaðar verði greinar í blöð, 

tímarit og á vefsíður. Ennfremur er stefnt að því að gefa út bæklinga og  birta fréttatilkynningar í 

fjölmiðlum. Þessar leiðir eru meðal þeirra sem vert er að hafa í huga til að vekja athygli á 

fyrirtækinu og starfsemi þess. 

 Æskilegt er að nafn fyrirtækisins, Boon Ísland, komi fram á sem  flestum stöðum. 

 Staðsetning fyrirtækisins  er afar mikilvæg og jafnvel lykilatriði í samkeppni. 

 Stefnumarkandi ákvarðanir varðandi staðsetningu taka til dæmis mið af nálægð við 

viðskiptavini, kostnað við rekstur og hvort hægt sé að fá hæft starfsfólk til fyrirtækisins.. 

 

Boon Ísland hefur gert samkomulag við Örnu Fríðu Ingvarsdóttur, grafískan hönnuð, um að sjá 

um alla hönnun á fyrirtækjamerki, heimasíðu ásamt  öllu efni sem tengist markaðssetningu 

fyrirtækisins, s.s. auglýsingum, bæklingum og öðru slíku. Kostnaði við hönnun verður haldið í 

lágmarki, sjá nánar í stofnkostnaðaráætlun bls. 35. 

 

Ímynd Boon Ísland 

Ímynd fyrirtækisins er mikilvæg og mikil áhersla verður lögð á að viðskiptavinurinn upplifi  

fyrirtækið sem heiðarlegt og þjónustulundað. Jákvæð ímynd þess í hugum fólks skiptir miklu 

máli. Viðskiptavinurinn verður að skynja að hann hafi fengið þau gæði og þá þjónustu sem hann 

sóttist eftir. Ímynd hefur einnig mikið að segja varðandi möguleika fyrirtækisins  til að ná 

ákjósanlegri sölu og góðri arðsemi. Ímynd fyrirtækisins er því í raun heildarálit allra neytenda 

fyrirtækisins á því og hefur þar með mikil áhrif á eftirspurn eftir þjónustu þess. Því þarf að 

vernda ímynd þess frá upphafi þar sem hún er viðkvæm fyrir skakkaföllum. 

Meðal þeirra þátta sem skapa ímynd fyrirtækisins eru hlutverk, persónuleiki, vara/þjónusta, 

staðsetning, verðlagning og starfsfólk. 

Boon Ísland vill geta boðið viðskiptavinum sínum að kaupa gæðavöru í notalegu og afslöppuðu 

umhverfi þar sem þjónusta er í hávegum höfð. 
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Verð og verðstefna 

Verð og verðstefna byggist á því hvernig samkeppni er háttað á áherslumarkaði. Það er 

nauðsynlegt fyrir fyrirtækið að meta hvaða álit neytendur hafa á verðinu og gæta þess að 

verðstefna Boon Íslands verði viðráðanleg. 

Hægt verður að greiða fyrir vöruna með debet- eða kreditkortum. 10 % staðgreiðsluafsláttur 

verður í boði fyrir þá sem vilja staðgreiða vöruna en þeir sem kjósa að greiða með kreditkorti 

munu einnig hafa  möguleika á létt- eða raðgreiðslum.  

 

Hjá Boon Ísland verður vörunum skipt niður í ellefu verðflokka og er áætlað að söluverð sé frá 

1.080 – 39.900 kr. (verðflokkar og myndir af vörum í viðauka 5 bls. 72 - 76). 

 

 Í verðflokki 1 verða fimm vörutegundir: Tvær gerðir af baðdóti, tvær gerðir matardiska 

og skeið fyrir mauk og er söluverð áætlað 1.450 kr. 

 Í verðflokki 2 verða þrjár vörutegundir: Hnífaparasett, nagkúla og stútkanna og  er 

söluverð áætlað 1.080 kr. 

 Í verðflokki 3 verða fimm vörutegundir: Tvær gerðir af baðdóti, tvær gerðir matardiska 

og matarsett m. hnífapörum og er söluverð áætlað 2.300 kr. 

 Í verðflokki 4 verða tvær vörutegundir: Stútur á baðkrana og  þurrkbakki (lítill) og er 

söluverð áætlað 2.600 kr. 

 Í verðflokki 5 verða þrjár vörutegundir: Matpressa, hilla (lítil) og skipulagsstandur og er 

söluverð áætlað 3.600 kr. 

 Í verðflokki 6 verða fjórar vörutegundir: Tvær gerðir af baðdóti, þurrkbakki (stór) og 

snagi og er söluverð áætlað 4.350 kr. 

 Í verðflokki 7 verða sex vörutegundir: Þrjár gerðir af baðleikfangageymslu, tvær gerðir af 

óróa og  hilla (stór) og er söluverð áætlað 5.345 kr. 

 Í verðflokki 8 verður ein vörutegund: Skóstandur á vegg og er söluverð áætlað 6.200 kr. 

 Í verðflokki 9 verða tvær vörutegundir: Koppaþjálfi og bangsageymslupúði og er 

söluverð áætlað 7.225 kr. 

 Í verðflokki 10 verður ein vörutegund: Lampi og er söluverð áætlað 12.200 kr. 
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 Í verðflokki 11 verður ein vörutegund: Stillanlegur barnastóll í nokkrum litum og er 

söluverð áætlað 39.900 kr. 

 

Framtíðarmarkmið 

Fyrirtækið mun byrja smátt á heimamarkaði og vera með sérstöðu í vöruvali. Markmið 

fyrirtækisins er að skapa sér ákveðna sérstöðu innan tíðar, auka vöruúrval á gæðavörum og gera 

ímynd fyrirtækisins meira áberandi og sterkari úti í þjóðfélaginu.  

 

Framkvæmdaáætlun 

Öllu því sem koma skal í framkvæmd fyrir opnun Boon Ísland þarf að vera lokið fyrir 6. apríl 

2012 og kemur tímarammi fram í töflu nr. 1. Einhverjir þeirra  þátta sem koma fram á myndinni 

eru einnig nefndir í stofn- og fjárhagsáætlun. 

 

Framkvæmdaáætlun 2011 2012 
  Des Janúar Febrúar Mars Apríl 

Undirbúningur           

Gagnaöflun og áætlanir           

Leitað fjármögnunar           

Ferð til birgja           

Húsnæðisleit           

Stjórn skipuð           

Stofnsamningur fyrirtækis           

Hlutafé greitt           

Fyrirtækið á fyrirtækjaskrá RSK           

Hönnun fyrirtækjamerkis           

Hönnun heimasíðu og auglýsinga           

Standsetning húsnæðis           

Húsnæðismerking           

Uppsetning kassakerfis           

Vörur koma í hús           

Lán fengið           

Verslun opnuð           

 Tafla 1: Framkvæmdaáætlun 
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 Hafist verður handa við  að afla ýmissa gagna fyrir áætlanagerð í desember 2011 og er 

gert ráð fyrir að áætlanir séu uppfærðar reglulega. 

 Söfnun á hlutafé og lánamöguleikar verða skoðaðir í janúar 2012. 

 Í janúar 2012   er gert ráð fyrir samningsferð til birgja í Amsterdam og vörur skoðaðar. 

 Húsnæðisleit skal vera lokið í febrúar 2012, en búið er að koma auga á  húsnæði  sem 

kemur til greina að leigja. 

 Gert er ráð fyrir að stjórn verði skipuð í febrúar 2012. 

 Stofnsamningur fyrirækisins verður gerður í  febrúar 2012, þá verður einnig hlutafé greitt 

og fyrirtækið skráð í fyrirtækjaskrá. 

 Hönnun fyrirtækjamerkis, heimasíðu og auglýsinga hefst í byrjun febrúar 2012 og er gert 

ráð fyrir að þeirri vinnu ljúki í mars 2012. Um þá vinnu mun grafískur hönnuður sjá í 

samráði við markaðsfræðing. 

 Standsetning á húsnæði er áætluð í febrúar og mars 2012, gert er ráð fyrir að einungis 

þurfi að setja upp milliveggi og mála. 

 Í mars 2012  fer fram merking á húsnæði og uppsetning kassakerfis.  

 Gert er ráð fyrir að vörur frá Amsterdam berist í lok mars eða byrjun apríl 2012. 

 Lán verður tekið hjá Íslandsbanka til þess að greiða stofnkostnað og hluti af því verður 

veltufé í apríl 2012. 

 Verslunin verður opnuð með pomp og prakt í apríl 2012. 
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Áætlanagerð 

Rekstraráætlun er fyrirframútreikningur á kostnaði, tekjum og afkomu. Útreikningar miðast við 

að standsetja þurfi verslun og er kostnaður og leyfisgjöld reiknað  út frá því.  Öll verð eru án 

virðisaukaskatts.  

 

Stofnkostnaðaráætlun 

 Stofnfé: Fyrirhugað er að stofnendur leggi fram eftirfarandi hlutafé: Ástrós 

Hjálmtýsdóttir leggur fram eina milljón kr., Andrea Ólafsdóttir og Jóhanna Sigurðardóttir 

leggja hvor fyrir sig fram 500 þúsund kr. Hlutafé verður því samtals tvær milljónir kr. 

 Lán: Langtímalán til 5 ára er fengið frá Íslandsbanka að upphæð 4 milljónir og er greitt 

af því á mánaðarfresti. 

 

Stofnkostnaður Fjármögnun 
Undirbúningur 535.300 kr.    

Þróunarkostnaður 1.000.000 kr.    

Tæki og búnaður 315.820  kr. Hlutafé 2.000.000 kr. 

Markaðskostnaður 450.000 kr. Langtímalán              4.000.000 kr. 

Skráningar og leyfisgjöld 136.500 kr.   

Sérfræðiaðstoð 60.000 kr.    

Annar kostnaður 2.931.643 kr.    

Veltufé 570.737 kr.   

Samtals:  6.000.000 kr.   6.000.000 kr. 

Tafla 2: Stofnkostnaðaráætlun 

 

 Undirbúningur miðast við gerð viðskiptaáætlunar, kostnað við upplýsingaöflun og ferð til 

birgja í Amsterdam fyrir alls 535.300 kr. 

 Áætlað er að þróunarkostnaður verði alls 1.000.000 kr.  

o Framlag til eins eiganda fyrir tveggja mánaða tímabil fyrir alls 400.000 kr. 

o Standsetning húsnæðis og efniskostnaður fyrir alls 160.000 kr.  

o Merkingar á húsnæði fyrir alls 140.000 kr.  

o Leiga á húsnæði í einn mánuð þegar verið er að gera upp húsnæði og tveir 

mánuðir í tryggingagreiðslu fyrir alls 300.000 kr. 
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 Keypt verður kassakerfi og annar búnaður, s.s.hillur og tvö borð  fyrir alls 315.820 kr. 

 Kostnaður vegna markaðssetningar, sem felur í sér hönnun á fyrirtækjamerki, gerð 

heimasíðu, og auglýsingakostnað er áætlaður 450.000 kr. 

 Skráning fyrirtækis, kennitala og birting í Lögbirtingablaðinu kostar 136.500 kr.  

 Lögfræðiaðstoð fyrir alls 60.000 kr. 

 Kostnaður við fyrstu innkaup á vöru  er áætlaður 2.931.643 kr. (sendingarkostnaður, 

tollverð, virðisaukaskattur og önnur gjöld eru ekki innifalin í áætlun). 

 Veltufé sem fer í rekstur félagsins er áætlað  570.737 kr. 

 

Söluáætlun 

Söluáætlunin gefur til kynna hverjir tekjumöguleikar fyrirtækisins eru. Salan er áætluð eftir að 

verð á vörum hjá Boon Inc. er skoðað og það  sem talið er að viðskiptavinurinn sé tilbúinn til að 

greiða fyrir vöruna. Söluáætlun verður endurreiknuð reglulega og uppfærð þegar fyrirtækið tekur 

inn nýjar vörutegundir.  

 Heildarvelta í sama atvinnugreinaflokki árið 2010 án virðisaukaskatts var 11.130 

milljónir og var það 6,22 % meira en árið  2009. 

 Salan árið 2010 var mest á 2. og 4. ársfjórðungi eða mánuðina maí, júní, nóvember og 

desember en árið 2009 var hún mest á 3. og 4. ársfjórðungi. 

 Á árinu 2012 er talið að sala aukist vegna auglýsinga og kynninga á versluninni. 

 Verðflokkar eru 11 talsins og eru ein til fjórar vörutegundir í hverjum verðflokki.  

 Sölutölur fyrir jól, þ.e. í nóvember og desember, eru eitthvað hærri en sölutölur  aðra 

mánuði ársins. 

 Í söluáætlun er fyrsta árið brotið upp mánaðarlega en  næstu tveimur árum  skipt niður í 

ársfjórðunga. 
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Til að reikna  út tekjur fyrirtækisins eru  eftirfarandi forsendur notaðar (sjá nánar í viðauka 1, bls. 

58 - 59): 

Söluáætlun 2012 

Sölueiningar Verð pr. einingu Sala  

  1. ársfj. 2. ársfj.  3. ársfj. 4. ársfj.   1. ársfj. 2. ársfj.  3. ársfj. 4. ársfj. 

Verðfl. 1 0 216 287 376 1.450 0 313.200 416.150 545.200 

Verðfl. 2 0 131 166 233 1.080 0 141.480 179.280 251.640 

Verðfl. 3 0 125 168 212 2.300 0 287.500 386.400 487.600 

Verðfl. 4 0 67 100 123 2.600 0 174.200 260.000 319.800 

Verðfl. 5 0 82 107 139 3.600 0 295.200 385.200 500.400 

Verðfl. 6 0 101 148 196 4.350 0 439.350 643.800 852.600 

Verðfl. 7 0 105 147 198 5.345 0 561.225 785.715 1.058.310 

Verðfl. 8 0 27 38 45 6.200 0 167.400 235.600 279.000 

Verðfl. 9 0 81 121 158 7.225 0 585.225 874.225 1.141.550 

Verðfl. 10 0 41 50 58 12.200 0 500.200 610.000 707.600 

Verðfl. 11 0 42 50 58 39.990 0 1.679.580 1.999.500 2.319.420 

Samtals:  0 1.018 1.382 1.796 Samtals:  0 5.144.560 6.775.870 8.463.120 

Tafla 3: Söluáætlun árið 2012 

Áætlun ársins 2012 er upphafs árið fyrirtækisins og eru sölutölur metnar hóflega. Frekar er farið 

út í það að sjá hvernig árið gengur og er þá mögleiki á að endurreikna söluáætlunina fyrir næstu 

ár. 

 Salan er áætluð í öðrum ársfjórðungi 5.144.560 kr. 

 Gert er ráð fyrir 31,7 % aukinni söli á þriðja ársfjórðungi eða samtals 6.775.870 kr. 

 Í fjórða ársfjórðungi er gert ráð fyrir að sala verði 8.463.120 kr. 

 Aukin sala er í öllum verðflokkum á milli ársfjórðunga . 
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Miðað við ofangreindar forsendur lítur söluáætlun 2013 svona út: 

Söluáætlun 2013 

Sölueiningar Verð pr. einingu Sala  

  1. ársfj. 2. ársfj.  3. ársfj. 4. ársfj.   1. ársfj. 2. ársfj.  3. ársfj. 4. ársfj. 

Verðfl. 1 202 259 344 451 1.450 292.900 375.840 499.380 654.240 

Verðfl. 2 122 157 199 280 1.080 131.760 169.776 215.136 301.968 

Verðfl. 3 116 150 202 254 2.300 266.800 345.000 463.680 585.120 

Verðfl. 4 67 77 115 141 2.600 174.200 200.330 299.000 367.770 

Verðfl. 5 75 97 126 164 3.600 270.000 348.336 454.536 590.472 

Verðfl. 6 102 119 175 231 4.350 443.700 518.433 759.684 1.006.068 

Verðfl. 7 104 126 176 238 5.345 555.880 673.470 942.858 1.269.972 

Verðfl. 8 25 32 46 54 6.200 155.000 200.880 282.720 334.800 

Verðfl. 9 83 97 145 190 7.225 599.675 702.270 1.049.070 1.369.860 

Verðfl. 10 34 51 63 73 12.200 414.800 625.250 762.500 884.500 

Verðfl. 11 35 53 63 73 39.990 1.399.650 2.099.475 2.499.375 2.899.275 

Samtals:  965 1.219 1.653 2.148 Samtals:  4.704.365 6.259.060 8.227.939 10.264.045 

Tafla 4: Söluáætlun árið 2013 

Á árinu 2013 er talið að sala aukist enn frekar vegna markaðssetningar, aukins vöruúrvals og 

ánægðra viðskiptavina. Söluáætlun fyrir árið 2013 er unnin í ársfjórðungum og er metin þannig: 

 

 Sala í verðflokki 1-11 á 1. ársfjórðungi er áætluð 4.688.217 kr.,  en fyrirtækið var ekki 

starfrækt á 1. ársfjórðungi ársins á undan. 

 Í framhaldi munu ársfjórðungar 2, 3 og 4 allir skila aukinni sölu. 

 20 % söluaukning er í verðflokkum 1 – 3 og 7 - 9. 

 Í verðflokki 4 er 15 % aukning á sölu. 

 Sala eykst um 18 % í verðflokki 5 og 6. 

  Verðflokkur 10 og 11 er með 25 % aukningu í sölu. 
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Söluáætlun 2014 

Sölueiningar Verð pr. einingu Sala  

  1. ársfj. 2. ársfj.  3. ársfj. 4. ársfj.   1. ársfj. 2. ársfj.  3. ársfj. 4. ársfj. 

Verðfl. 1 248 319 424 555 1.450 360.267 462.283 614.237 804.715 

Verðfl. 2 150 193 245 344 1.080 162.065 208.824 264.617 371.421 

Verðfl. 3 143 185 248 313 2.300 328.164 424.350 570.326 719.698 

Verðfl. 4 78 90 135 165 2.600 203.814 234.386 349.830 430.291 

Verðfl. 5 90 116 152 197 3.600 324.000 418.003 545.443 708.566 

Verðfl. 6 122 143 210 278 4.350 532.440 622.120 911.621 1.207.282 

Verðfl. 7 128 155 217 292 5.345 683.732 828.368 1.159.715 1.562.066 

Verðfl. 8 31 40 56 66 6.200 190.650 247.082 347.746 411.804 

Verðfl. 9 102 120 179 233 7.225 737.600 863.792 1.290.356 1.684.928 

Verðfl. 10 44 66 80 93 12.200 530.944 800.320 976.000 1.132.160 

Verðfl. 11 45 67 80 93 39.990 1.791.552 2.687.328 3.199.200 3.711.072 

Samtals:  1.181 1.493 2.024 2.629 Samtals:  5.845.228 7.796.857 10.229.092 12.744.002 

Tafla 5: Söluáætlun árið 2014 

 

Áætlun ársins 2014 mun verða eilítið öðruvísi en  áætlun fyrir árið 2013. Rökstuðningur fyrir því 

er sá að talið er að fyrirtækið muni hafa tryggt sér enn betri stöðu á markaðnum og sé nú orðið 

með betri barnavöruverslunum á höfuðborgarsvæðinu. Söluáætlun fyrir árið 2014 er unnin í 

ársfjórðungum og lítur svona út: 

 

 Sala á öllum ársfjórðungunum eykst. 

  Í verðflokkum 1 - 3 og 7 - 9 verður  23 % söluaukning. 

 Sala eykst um 17 %  í verðflokki 4. 

 20 % söluaukning verður í  verðflokkum 5 og 6. 

  Verðflokkur 10 og 11 verður  með 28 % söluaukningu. 

 

Hér má svo sjá heildartölur á sölu fyrir öll þrjú árin: 

 

Söluáætlun 2012 Söluáætlun 2013 Söluáætlun 2014 

20.383.550 29.455.409 36.615.179 
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Gjaldaliðir 

Gjaldaliðum er skipt niður í breytilegan kostnað, fastan kostnað og fjármagnskostnað. Farið 

verður yfir þessa þætti og gerð grein fyrir þeim forsendum sem liggja þar að baki hverju sinni 

(Ágúst Einarsson, 1999, bls. 104). 

 

Breytilegur kostnaður 

Breytilegur kostnaður er sá kostnaður sem breytist með breyttu framleiðslumagni (Ágúst 

Einarsson, 1999, bls. 104). Breytilegur kostnaður hjá Boon Ísland er fyrst og fremst 

launakostnaður og kostnaðarverð seldra vara. 

 

Laun og launatengd gjöld 

Áætlað er að sá kostnaður sé 6% hlutfall af sölu yfir árið, eða  1.223.013 kr. fyrsta árið. Á ári tvö 

er hann áætlaður 1.767.325 kr og ári þrjú er hann áætlaður 2.196.911 kr.  Fyrst um sinn verða 

það aðeins hluthafar sem stunda vinnu á álagstímum í versluninni og eru laun miðuð við það. 

Inni í upphæðinni eru ekki launatengd gjöld sem eru áætluð 30%. Laun og launatengd gjöld 

verða endurreiknuð þegar sala og umfang verslunarinnar hefur aukist það mikið að ráða þurfi 

launþega. 

 

Fastur kostnaður 

Fastur kostnaður er sá kostnaður sem óháður er sölukostnaði Boon Íslands (Ágúst Einarsson, 

1999, bls. 104). Undir þennan lið falla eftirfarandi flokkar: 

 

Stjórnunarkostnaður  

Áætlað er að sá kostnaður, eða laun framkvæmdastjóra, miðist við reiknað endurgjald hjá 

Ríkisskattstjóra fyrir árið 2011 og verði 3.611.790 kr. fyrsta árið. Ár tvö er hann áætlaður 

4.815.720 kr. og helst óbreyttur á ári þrjú (Ríkisskattstjóri). Heildarlaunakostnaður vegna 

starfsmanns er áætlaður 401.310 á mánuði. Inn í þá upphæð er reiknað 8% mótframlag í 
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lífeyrissjóð og 8,65% tryggingargjald. Ekki er tekið tillit til launahækkana sem má reikna með að 

verði um 5% á ári (VR, e.d.).  

 

Sölu- og auglýsingakostnaður 

Áætlað er að sá kostnaður verði 540.000 kr. fyrsta árið. Á ári tvö er hann áætlaður 720.000 kr. og 

helst óbreyttur á ári þrjú. Ekki er tekið tillit til hækkana. 

 

Húsaleiga 

Áætlað er að sá kostnaður verði 900.000 kr. fyrsta árið. Ár tvö er hann áætlaður 1.200.000 kr. og 

helst óbreyttur. Húsaleiga er 100.000 kr. á mánuði. Ekki er tekið tillit til vísitölu neysluverðs. 

 

Rafmagn, hiti og sími 

Áætlað er að sá kostnaður verði 315.000 kr. fyrsta árið. Ár tvö er hann áætlaður 420.000 kr. og 

helst óbreyttur á ári þrjú. Ekki er tekið tillit til hækkana á rafmagni, hita eða síma. 

 

Tryggingar 

Áætlað er að sá kostnaður verði 153.000 kr. fyrsta árið. Ár tvö er hann áætlaður 204.000 kr. og 

helst óbreyttur á ári þrjú. Ekki er tekið tillit til hækkana á tryggingum. 

 

Viðhaldskostnaður  

Áætlað er að sá kostnaður verði 135.000 kr. fyrsta árið. Ár tvö er hann áætlaður 180.000 kr. og 

helst óbreyttur á ári þrjú. Ekki er tekið tillit til hækkana á viðhaldskostnaði. 

 

Fjármagnskostnaður 

Fjármagnskostnaður er kostnaður vegna vaxta- og lántökugjalda af skuldum Boon Íslands. 

Tekið er eitt lán á tímabilinu  að upphæð 4.000.000 kr. og reikna má með að lántöku- og 

stimpilgjald sé 3,5%. Áætlaðir vextir eru 6%. Tekjuskattur er 20% (Ríkisskattstjóri, e.d.) og 

fjármagnstekjuskattur er einnig 20% (Ríkisskattstjóri, e.d.).  



42 

 

 

Kostnaðarathugun og núllpunktur 

Núllpunktsgreining sýnir hve margar einingar þarf að selja þannig að tekjur verði jafnar gjöldum.  

Núllpunktur = fastur kostnaður/(söluverð – breytilegur kostnaður á einingu). 

Fastur kostnaður ræður mestu um hvenær núllpunkti er náð (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003, 

bls. 224). 

Við greiningu á núllpunktinum eru notaðar kostnaðartölur frá rekstrarári 2012. 

 

Sala 

Söluverð pr. einingu 4.858 

Fjöldi seldra eininga 4.196 

Heildarsala  20.383.550  

  Breytilegur kostnaður 

Þóknun pr. einingu 3.006 

Laun og launatengd gj. 291 

Breytilegur kostn. pr. 

einingu 3.297 

Heildar breytilegur 

kostnaður 13.835.625 

  Framlegð pr einingu 1.561  

Framlegð alls  6.547.925  

  Fastur kostnaður pr tímabil 

Stjórnunarkostnaður      3.611.790      

Húsaleiga        900.000      

Hiti, rafmagn og sími        315.000      

Sölu- og 

auglýsingakostnaður        540.000      

Tryggingar        153.000      

Viðhaldskostnaður        135.000      

Heildar FK pr tímabil      5.654.790      

  Nettóhagnaður (tap)        893.135      

  Núllpunktur einingar 3624 

   Tafla 6: Núllpunktur 
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Taflan að ofan sýnir hver mismunur er milli tekna og breytilegs kostnaðar á hverja selda einingu, 

þ.e. framlegð á einingu. Heildartekjur munu yfirstíga heildarkostnað í lok árs 2012, þ.e. áætlað er 

að núllpunkti sé náð á þeim tíma vegna aukinnar sölu. 

 

 

Mynd 4: Núllpunktsrit fyrir árið 2012 

Í áætlun er gert ráð fyrir að heildartekjur aukist jafnt og þétt á móti heildarkostnaði og nær 

fyrirtækið að skila hagnaði þar sem sala er meiri en núllpunktur segir til um. Sala er þó meiri í 

desember en aðra mánuði og jafnframt er fyrirtækið að auka við vöruúrval sitt. 
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Fjármögnunaráætlun 

Til að skoða fjárþörf þarf að skoða handbært fé í lok hvers árs samkvæmt sjóðsstreyminu.  

 

 

 

Mynd 5: Handbært fé frá rekstri (til rekstrar). 

 

Eins og sést á mynd er handbært fé frá rekstri neikvæð á öðrum ársfjórðungi ársins 2012, og 

fyrsta ársfjórðungi ársins 2013. Eftir það er staðan jákvæð og er komin í 3.064.747 kr. á fjórða 

ársfjórðungi ársins 2014.  
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Mynd 6: Samanburður handbærs fjár og hagnaðar árin 2012 – 2014. 
 

Þegar tveir mikilvægustu liðir rekstrarhreyfinga eru skoðaðir, þ.e. hagnaður eða tap ársins og 

handbært fé frá rekstri þá sést að handbært fé frá rekstri nægir fyrir fjárútgjöldum sem sýnir að 

starfsemin er að standa undir sér. Er það jákvætt fyrir fyrirtækið og gefur væntingar um góða 

framtíðarmöguleika. 

 

Fjárhagsáætlun er ekki aðeins til að fullnægja lögbundinni skyldu fyrirtækja um framtal, einnig  

er það eitt af helstu stjórntækjum fyrirtækja. Tilgangur bókhalds er að skapa trúverðugt yfirlit 

yfir tekjur og gjöld, skuldir og eigið fé (Gylfi Einarsson, 2000, bls. 123).  
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Lánsfjárþörf og eigin fjármögnun 

Fjármögnunarhreyfingar       

  2012 2013 2014 

Ný langtímalán 4.000.000 0 0 

Greidd afborgun af langtímaláni -800.000 -1.066.667 -1,066.667 

Nýtt hlutafé 2.000.000 0 0 

Fjármögnunarhreyfingar:  5.466.667 -1.066.667 -1.066.667 

    Reiknuð fjárþörf 0 0 0 

Tafla 7: Fjármögnunarhreyfingar árin 2012 – 2014 

 

Langtímalán er tekið við stofnun fyrirtækisins hjá Íslandsbanka að upphæð 4.000.000 kr., lánið 

er tekið til 5 ára og greiðist til baka með 60 jöfnum greiðslum. Lánið ber 6 % vexti. Eins og áður 

var tekið fram í stofnkostnaðaráætlun er hlutafé í upphafi 2 milljónir króna. Reiknuð fjárþörf er 

engin á árunum 2012 - 2014. 
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Rekstraráætlun 

Rekstrarreikningur 

          

Rekstrartekjur 

 
2012 2013 2014 

  Seldar vörur ................................................................................ 20.383.550 29.455.409 36.615.179 

  Kostnaðarverð seldra vara .......................................................... -11.990.324 -17.326.711 -21.538.341 

  Álagning af vörusölu 8.393.226 12.128.698 15.076.839 

  

   

  

Rekstrargjöld 

   

  

  Sölu- og dreifingarkostnaður ...................................................... 3.266.013 4.491.325 4.920.911 

  Stjórnunarkostnaður ................................................................... 3.611.790 4.815.720 4.815.720 

  Afskriftir ..................................................................................... 389.917 519.890 519.890 

  

 
7.267.720 9.826.934 10.256.520 

  

   

  

  

   

  

  Rekstrarhagnaður (tap)   1.125.506 2.301.764 4.820.318 

  

   

  

  

   

  

  Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 

  

  

  Vextir af langtímaskuldum ........................................................ -168.000 -168.000 -104.000 

  Aðrir vextir ................................................................................ 174.450 323.408 625.125 

  Arður af hlutabréfum ................................................................. 0 0 0 

  

 

6.450 155.408 521.125 

  

   

  

  Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta 1.131.956 2.457.172 5.341.443 

  Tekjuskattur ............................................................................. -245.738 -502.024 -961.460 

  

   

  

  Hagnaður ársins 886.218 1.955.147 4.379.984 

          

Tafla 8: Rekstrarreikningur 2012 - 2014 

 Gert er ráð fyrir að rekstrartekjur ársins 2012 verði 8.393.226 kr. og aukist um 45% árið 

2013. Árið 2014 er 24 % aukning á rekstartekjum  og er gerð áætlun um að þær verði 

15.076.839 kr. 

 Árið 2012 er áætlað að rekstrargjöld verði 7.267.720 kr. og munu þau aukast um 35% 

árið 2013 og verða 9.826.934, en aðeins aukast um 4,4% árið 2014.  

 Áætlað er að rekstrarhagnaður fyrir fjármagnskostnað árin 2012 til 2014 tvöfaldist á milli 

ára. Árið 2012 er gert ráð fyrir að rekstarhagnaður verði 1.125.506 kr. og er áætlað að 

aukning verði um 105% á milli ára. Árið 2013 verður því gert ráð fyrir hagnaði upp á 

2.301.764 kr. en árið 2014 má búast við 109% aukningu á rekstarhagnaði.  
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 Vextir af langtímaskuldum á ári eitt er fyrir þrjá seinni ársfjórðunga, á ári tvö er upphæð 

sú sama en er fyrir alla fjóra ársfjórðungana. Vextir á langtímaskuldum fara því lækkandi 

á ári þrjú þar sem búið er að greiða meira niður af láninu. 

 Gert er ráð fyrir að fjármunatekjur og fjármagnsgjöld fari vaxandi eftir því sem líður á. 

Árið 2012 er gert ráð fyrir að fjármagnstekjur verði 6.450 kr. og fari hækkandi árið á eftir 

og verði 155.408 kr. Áætlað er á árinu 2014 að fjármagnstekjur verði 521.125 kr.  

 Hagnaður ársins 2012 eftir skatta er áætlaður  886.218 kr. og mun hann aukast um 121% 

á fyrsta ári og verða 1.955.147 kr. árið 2013. Aukning um 124% verði svo árið 2014 eða 

alls 4.379.984 kr. 

Nánari upplýsingar um rekstraráætlun er að finna í viðauka 2 - rekstraráætun á bls. 60 – 63. 

Efnahagsáætlun 

Eignir, skuldir og eigið fé 

Efnahagsreikningur í árslok 

  

     

  

Eignir  
   

2012 2013 2014 

  

     

  

Fastafjármunir samtals 
 

2.209.531  1.689.641  1.169.752  

  

     

  

Veltufjármunir samtals 
 

5.014.921  6.894.289  12.383.129  

  

     

  

Eignir samtals 
  

7.224.452  8.583.930  13.552.881  

  

     

  

Eigið fé og skuldir 
    

  

  

     

  

Eigið fé 
   

3.138.087  5.291.512  10.940.361  

  

     

  

Skuldir 
   

4.086.365  3.292.418  2.612.519  

  

     

  

Eigið fé og skuldir samtals   7.224.452  8.583.930  13.552.881  

Tafla 9: Efnahagsreikningur árin 2012 – 2014 

 

 Fastafjármunir fyrirtækisins er stofnkostnaður og er ekki gert ráð fyrir að hann aukist á 

fyrstu þremur árunum.  
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 Veltufjármunir saman stendur af birgðum, viðskiptakröfum og handbæru fé. Gert er ráð 

fyrir í áætlun að innheimtutími krafna sé að meðaltali 30 dagar og verður það 

endurskoðað þegar rekstur er kominn í gang. 

 Áætlað er að eignir fari hækkandi á fyrstu þremur árunum. Á fyrsta ári 18,82% og á öðru 

ári 57,89%. 

 Á fyrstu þremur árunum er jafnframt gert ráð fyrir að skuldir fari lækkandi.  

Nánari upplýsingar um efnahagsreikning 2012 til 2014 er að finna í viðauka 3 – áætlun um 

efnahag bls. 64 – 67. 

 

 

Mynd 7: Efnahagsreikningur – eignir, skuldir og eigið fé 

Skuldir fara lækkandi eftir því sem líður á tímabilið. Eigið fé er jákvætt á árunum 2012 til 2014 

en þó með smá sveiflum. Eftir annan ársfjórðung 2012 er eigið fé alls 1.766.746 kr. og er það í 

lágmarki þar. Frá og með þriðja ársfjórðungi fer það hægt og stígandi að hækka og verður 
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10.940.361 kr. í lok fjórða ársfjórðung 2014. Eignir aukast jafnt og þétt og er áætlað að þær verði 

komnar í 13.552.881 kr. í lok tímabilsins. 

 

Fjárfestingar verða  einu sinni á tímabilinu og hefur það þegar komið fram á 

stofnkostnaðaráætlun (sjá bls. 35). Í áætlun er gert ráð fyrir að greiðslufrestur við byrgja er að 

meðaltali 50 dagar en skoðað verður í framtíðinni hvort það verði hægt að ná betri kjörum við 

byrgja með því að staðgreiða innkaup til þess að komast hjá óþarfa kostnaði og ná sem 

hagkvæmustum kjörum við þá. Þó er gert ráð fyrir að stofnað verði til skulda þegar langtímalán 

er tekið hjá Íslandsbanka við stofnun fyrirtækisins. 
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Áætlun um sjóðsstreymi 

Með sjóðsstreyminu má sjá hver fjárþörfin er á hverjum tíma og er því nauðsynlegt að hafa gott 

yfirlit og umsjón með sjóðsstreymi.  

 

Greiðsluáætlun (sjóðstreymi) árin 2012 - 2014 

        

  2012 2013 2014 

    

 

  

Innborgað sala 19.678.290 28.699.421 36.018.532 

Innborgaðar tekjur samtals 19.678.290 28.699.421 36.018.532 

    

 

  

    

 

  

Greidd vörukaup -11.903.949 -17.308.435 -21.513.190 

Greiddur sölu- og dreifingarkostnaður -3.266.013 -4.491.325 -4.920.911 

Greiddur stjórnunarkostnaður -3.611.790 -4.815.720 -4.815.720 

Greiddir vextir -168.000 -168.000 -104.000 

Vaxtatekjur 174.450 323.408 625.125 

Greiddir skattar 183.834 424.187 876.658 

Greidd rekstrargjöld samtals -18.591.469 -26.035.885 -29.852.038 

    

 

  

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 1.086.821 2.663.536 6.166.494 

    

 

  

Fjárfestingahreyfingar   

 

  

Keypt áhöld vélar og tæki -2.599.448 0 0 

  -2.599.448 0 0 

    

 

  

Fjármögnunarhreyfingar   

 

  

Greidd afborgun af langtímaláni -800.000 -1.066.667 -1.066.667 

Ný langtímalán 4.000.000 0 0 

Nýtt hlutafé 2.000.000 0 0 

  5.200.000 -1.066.667 -1.066.667 

    

 

  

Hækkun (lækkun) handbærs fjár 3.687.373 1.596.869 5.099.828 

Frá fyrra ári   3.687.373 5.284.242 

Handbært fé í árslok 3.687.373 5.284.242 10.384.070 

Tafla 10: Greiðsluáætlun árin 2012 - 2014 
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 Innborgaðar tekjur hækka um 46 % á milli ára á fyrsta árinu en 26% á öðru. Þessi 

mismunur er vegna þess að árið 2012 var fyrirtækið starfrækt  í þrjá ársfjórðunga í 

staðinn fyrir fjóra eins og árin á eftir. 

 Rekstrargjöld hækka um  40% á fyrsta rekstrarári, 2012 til 2013 og 15% hækkun er á 

öðru ári. 

 Mikill hækkun er á handbæru fé frá rekstri á árunum 2012 til 2013 eða 145 % en árið eftir 

nemur sú hækkun 132 %. 

 Fjárfestingahreyfingum er haldið í lágmarki fyrst um sinn og er því aðeins um 

stofnfjárfestingu að ræða í áætluninni. 

 Fjármögnunarhreyfingar eru mestar við stofnun fyrirtækisins þegar hlutafé er sett í 

félagið, langtímalán tekið og afborganir greiddar af því.  

 Handbært fé er áætlað 3.687.373 kr. í árslok 2012, gert er ráð fyrir  43% aukningu á árinu 

2013 og 97% aukningu árið 2014 og verður það því komið í 10.384.070. kr. í lok árs 

2014. 
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Eftirlit og lykiltölur 

Mikilvægt er að meta árangur og eftirfylgni, fylgjast þarf nákvæmlega með framkvæmd verkefna 

ásamt því hvort sölu- og hagnaðarmarkmiðum hafi verið náð. Meta þarf niðurstöður og árangur 

af sölu hverrar vörutegundar fyrir sig. Ennfremur þarf að meta  árangur markaðsaðgerðanna í 

heild ásamt því hvort markaðssetning og aðferð hafi verið rétt miðað við markaðsumhverfið 

(Bogi Þór Siguroddsson, 2000, bls. 268).  

 

Lykiltölur:  

Kennitölur Ár 1 Ár 2 Ár 3 

Veltufjárhlutfall 4,43 4,77 6,87 

Lausafjárhlutfall 3,90 4,23 6,34 

Eignarfjárhlutfall 36% 51% 75% 

Veltuhraði birgða 27,4 34,1 34,3 

Arðsemi eigin fjár 12,6% 14,4% 14,5% 

EBITDA 1.515.423 2.821.653 5.340.208 

EBITDA sem hlutfall af tekjum 7% 10% 15% 

Tafla 11: Kennitölur 

Veltufjárhlutfall: Veltufjármunir/skammtímaskuldir 

Veltufjármunir endurspegla þær eignir sem unnt er að umbreyta í handbært fé með skömmum 

fyrirvara. Hlutafé og eignastýring, þar sem ár þrjú endar í 6,87 sem er aðeins meira en ár tvö.  

Lausafjárhlutfall: Veltufjármunir – birgðir/skammtímaskuldir 

Lausafjárhlutfallið segir til um greiðsluhæfi fyrirtækis með kvikum veltufjármunum. Það er 

aðeins verið að horfa til þeirra veltufjármuna sem auðveldast er að umbreyta í handbært fé. 

Lausafjárhlutfall er 6,34 á ári þrjú en var ekki nema 3,90 á fyrsta ári. 

Eignarfjárhlutfall: Eigið fé/heildarfjármunir 

Eignarfjárhlutfall segir til um hvað eigið fé er stór hluti af heildarfjármagni félagsins. 

Eignarfjárhlutfallið er jákvætt öll þrjú rekstrarárin, 36% á fyrsta ári en er komið í 75% á þriðja 

ári. 
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Veltuhraði birgða: Kostnaðarverð seldra vara/meðaltal birgða 

Veltuhraði birgða segir til um hversu oft birgðir velta að meðaltali yfir tímabil. Þannig er hægt að 

sjá greiðslugetu birgða. Veltuhraði birgða er 27,4 á fyrsta ári, hækkar á öðru ári  í 34,1 en 

lítillega á þriðja ári í 34,3. 

Arðsemi eigin fjár: Hagnaður eftir skatta/eigið fé 

Arðsemi eigin fjár gefur til kynna hvað eigendur hagnast mikið á rekstri fyrirtækisins miðað við 

það eigið fé sem er bundið í því. Arðsemi eigin fjár er jákvæð á fyrstu þremur árunum og fer 

hækkandi. Á fyrsta ári mælist arðsemi eigin fjár 12,6%, hækkar í 14,4% á öðru ári en lækkar 

lækkar lítillega á þriðja ári og mælist hún 14,5%. 

EBITDA: Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir 

Þessi liður sýnir fjármunamyndun rekstrarins og gefur til kynna hvaða fjármuni fyrirtækið hefur 

til þess að mæta  öllum kröfum kröfuhafa s.s. lánadrottna og eigenda. 

 

Almennt gildir um þessar kennitölur að því hærri sem þær eru þeim mun betra er greiðsluhæfið. 

Æskilegt er að þær séu yfir 1 (Unnar Friðrik Pálsson, e.d.).  
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Megin niðurstaða áætlana  

Allar helstu tölur áætlana sýna fram á arðbæran rekstur. Niðurstaða stofnkostnaðaráætlunar sýnir 

fram á rúmlega 6 milljóna kr. stofnkostnað til þess að koma fyrirtækinu  Boon Ísland af stað. 

Fjármögnunaráætlunin er sú að til að fjármagna stofnkostnað þurfa stofnendurnir þrír að koma 

með hlutafé upp á tvær milljónir kr. Einnig er tekið langtímalán til 5 ára upp á fjórar milljónir kr. 

sem greitt er af mánaðarlega.  

 

Í söluáætlun er gert ráð fyrir að það verði 15 – 25% aukning á sölu á milli ára en það er misjafnt  

milli vöruflokka og aukast tekjur meðfram því. Enn fremur er hægt að búast við meiri vexti ef 

vöruúrvalið er aukið og markhópurinn stækkaður.  

 

Niðurstaða rekstraráætlunar sýnir fram á rekstrartap á öðrum ársfjórðungi 2012 sem er eðlilegt 

miðað við að þetta er nýtt fyrirtæki á markaði sem er að byggja upp viðskiptavild sína ásamt því 

að stofnkostnaður er alltaf mestur fyrst. Fyrirtækið kemur samt sem áður út í rekstrarhagnaði árið 

2012. Rekstrarhagnaður fer síðan hækkandi árin á eftir með aukinni sölu, markaðshlutdeild og 

fjölbreyttara vöruframboði, að því gefnu að forsendur standist.  

 

Niðurstaða efnahagsáætlunar er sú að eigið fé mínus skuldir fari jafnt og þétt hækkandi og sé 8,3 

milljónir kr. á fjórða ársfjórðungi árið 2014. Gert er ráð fyrir að eignir verði komnar í rúmlega 

13,5 milljónir kr. á þessu tímabili. 

Niðurstöður greiðsluáætlunar sýna að á árinu 2012 verður  handbært fé frá rekstri aðeins meira 

en afskriftir, sem sagt rekstrarhreyfingar fyrirtækisins eru sterkari. Árin 2013 og 2014 hefur 

handbært fé frá rekstri aukist til muna miðað við afskriftirnar og eru rekstrarhreyfingarnar mun 

sterkari og gæði hagnaðar meiri en árið 2012. 

 

Stuðst hefur verið við traustar upplýsingar sem aðgengilegar eru um efnið og unnið hefur verið 

úr þeim eftir viðurkenndum aðferðum. Helstu niðurstöður áætlunarinnar benda til að 

rekstargrundvöllur sé fyrir rekstri fyrirtækisins Boon Ísland. 
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Viðauki 1 – Söluáætlun 

Söluáætlun 2012 

Sölueiningar 

  Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember 

Verðfl. 1 59 73 84 94 95 98 104 116 156 

Verðfl. 2 38 45 48 51 58 57 63 75 95 

Verðfl. 3 34 42 49 53 59 56 57 60 95 

Verðfl. 4 17 22 28 33 31 36 35 38 50 

Verðfl. 5 25 27 30 36 33 38 42 41 56 

Verðfl. 6 27 34 40 44 49 55 51 64 81 

Verðfl. 7 29 36 40 47 49 51 56 61 81 

Verðfl. 8 8 9 10 13 13 12 13 14 18 

Verðfl. 9 24 28 29 39 38 44 44 52 62 

Verðfl. 10 11 15 15 17 17 16 18 18 22 

Verðfl. 11 12 16 14 16 18 16 16 18 24 

Samtals:  284 347 387 443 460 479 499 557 740 

          Verð pr. einingu 

Verðfl. 1 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 

Verðfl. 2 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 

Verðfl. 3 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 

Verðfl. 4 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

Verðfl. 5 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

Verðfl. 6 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 

Verðfl. 7 5.345 5.345 5.345 5.345 5.345 5.345 5.345 5.345 5.345 

Verðfl. 8 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 

Verðfl. 9 7.225 7.225 7.225 7.225 7.225 7.225 7.225 7.225 7.225 

Verðfl. 10 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 

Verðfl. 11 39.990 39.990 39.990 39.990 39.990 39.990 39.990 39.990 39.990 

          Sala  

Verðfl. 1 85.550 105.850 121.800 136.300 137.750 142.100 150.800 168.200 226.200 

Verðfl. 2 41.040 48.600 51.840 55.080 62.640 61.560 68.040 81.000 102.600 

Verðfl. 3 78.200 96.600 112.700 121.900 135.700 128.800 131.100 138.000 218.500 

Verðfl. 4 44.200 57.200 72.800 85.800 80.600 93.600 91.000 98.800 130.000 

Verðfl. 5 90.000 97.200 108.000 129.600 118.800 136.800 151.200 147.600 201.600 

Verðfl. 6 117.450 147.900 174.000 191.400 213.150 239.250 221.850 278.400 352.350 

Verðfl. 7 155.005 192.420 213.800 251.215 261.905 272.595 299.320 326.045 432.945 

Verðfl. 8 49.600 55.800 62.000 80.600 80.600 74.400 80.600 86.800 111.600 

Verðfl. 9 173.400 202.300 209.525 281.775 274.550 317.900 317.900 375.700 447.950 

Verðfl. 10 134.200 183.000 183.000 207.400 207.400 195.200 219.600 219.600 268.400 

Verðfl. 11 479.880 639.840 559.860 639.840 719.820 639.840 639.840 719.820 959.760 

Samtals: 1.448.525 1.826.710 1.869.325 2.180.910 2.292.915 2.302.045 2.371.250 2.639.965 3.451.905 
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Söluáætlun 2013 

Sölueiningar Verð pr. einingu Sala  

  1. ársfj. 2. ársfj.  3. ársfj. 4. ársfj.   1. ársfj. 2. ársfj.  3. ársfj. 4. ársfj. 

Verðfl. 1 202 259 344 451 1.450 292.900 375.840 499.380 654.240 

Verðfl. 2 122 157 199 280 1.080 131.760 169.776 215.136 301.968 

Verðfl. 3 116 150 202 254 2.300 266.800 345.000 463.680 585.120 

Verðfl. 4 67 77 115 141 2.600 174.200 200.330 299.000 367.770 

Verðfl. 5 75 97 126 164 3.600 270.000 348.336 454.536 590.472 

Verðfl. 6 102 119 175 231 4.350 443.700 518.433 759.684 1.006.068 

Verðfl. 7 104 126 176 238 5.345 555.880 673.470 942.858 1.269.972 

Verðfl. 8 25 32 46 54 6.200 155.000 200.880 282.720 334.800 

Verðfl. 9 83 97 145 190 7.225 599.675 702.270 1.049.070 1.369.860 

Verðfl. 10 34 51 63 73 12.200 414.800 625.250 762.500 884.500 

Verðfl. 11 35 53 63 73 39.990 1.399.650 2.099.475 2.499.375 2.899.275 

Samtals:  965 1.219 1.653 2.148 Samtals:  4.704.365 6.259.060 8.227.939 10.264.045 

 

Söluáætlun 2014 

Sölueiningar Verð pr. einingu Sala  

  1. ársfj. 2. ársfj.  3. ársfj. 4. ársfj.   1. ársfj. 2. ársfj.  3. ársfj. 4. ársfj. 

Verðfl. 1 248 319 424 555 1.450 360.267 462.283 614.237 804.715 

Verðfl. 2 150 193 245 344 1.080 162.065 208.824 264.617 371.421 

Verðfl. 3 143 185 248 313 2.300 328.164 424.350 570.326 719.698 

Verðfl. 4 78 90 135 165 2.600 203.814 234.386 349.830 430.291 

Verðfl. 5 90 116 152 197 3.600 324.000 418.003 545.443 708.566 

Verðfl. 6 122 143 210 278 4.350 532.440 622.120 911.621 1.207.282 

Verðfl. 7 128 155 217 292 5.345 683.732 828.368 1.159.715 1.562.066 

Verðfl. 8 31 40 56 66 6.200 190.650 247.082 347.746 411.804 

Verðfl. 9 102 120 179 233 7.225 737.600 863.792 1.290.356 1.684.928 

Verðfl. 10 44 66 80 93 12.200 530.944 800.320 976.000 1.132.160 

Verðfl. 11 45 67 80 93 39.990 1.791.552 2.687.328 3.199.200 3.711.072 

Samtals:  1.181 1.493 2.024 2.629 Samtals:  5.845.228 7.796.857 10.229.092 12.744.002 
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Viðauki 2 – Rekstraráætlun 

 

Rekstrarreikningur árið 2012 

    

      

  

2012 

Rekstrartekjur 

 
1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 

 
Seldar vörur ......................................................... 0 5.144.560 6.775.870 8.463.120 

 
Kostnaðarverð seldra vara ................................... 0 -3.026.212 -3.985.806 -4.978.306 

 

Álagning af vörusölu 0 2.118.348 2.790.064 3.484.814 

  
        

Rekstrargjöld 

     

 
Sölu- og dreifingarkostnaður ................................ 0 989.674 1.087.552 1.188.787 

 
Stjórnunarkostnaður ............................................ 0 1.203.930 1.203.930 1.203.930 

 
Afskriftir .............................................................. 0 129.972 129.972 129.972 

  
0 2.323.576 2.421.455 2.522.690 

  
        

      

 

Rekstrarhagnaður (tap)   0 -205.228 368.610 962.125 

      

      

 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 

    

 
Vextir af langtímaskuldum ................................... 0 -60.000 -56.000 -52.000 

 
Aðrir vextir ........................................................... 0 31.974 65.363 77.113 

 
Arður af hlutabréfum .......................................... 0 0 0 0 

  
0 -28.026 9.363 25.113 

  
        

 

Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir 
skatta 0 -233.254 377.972 987.237 

 
Tekjuskattur .......................................................... 0 0 -68.035 -177.703 

  
        

 

Hagnaður ársins 0 -233.254 309.937 809.535 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Rekstrarreikningur árið 2013 

    

      

      

      

  

2013 

Rekstrartekjur 

 
1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 

 

Seldar vörur 
............................................................ 4.704.365 6.259.060 8.227.939 10.264.045 

 
Kostnaðarverð seldra vara ................................... -2.767.274 

-
3.681.800 

-
4.839.964 -6.037.674 

 

Álagning af vörusölu 1.937.091 2.577.260 3.387.975 4.226.371 

  
        

Rekstrargjöld 

     

 
Sölu- og dreifingarkostnaður ................................. 963.262 1.056.544 1.174.676 1.296.843 

 
Stjórnunarkostnaður ............................................... 1.203.930 1.203.930 1.203.930 1.203.930 

 
Afskriftir .................................................................. 129.972 129.972 129.972 129.972 

  
2.297.164 2.390.446 2.508.579 2.630.745 

  
        

      

 

Rekstrarhagnaður (tap)   -360.073 186.814 879.396 1.595.626 

      

      

 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 

    

 
Vextir af langtímaskuldum ...................................... -48.000 -44.000 -40.000 -36.000 

 
Aðrir vextir ............................................................. 76.219 65.660 76.017 105.512 

 
Arður af hlutabréfum ............................................ 0 0 0 0 

  
28.219 21.660 36.017 69.512 

  
        

 

Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir 
skatta -331.853 208.474 915.413 1.665.138 

 
Tekjuskattur .......................................................... 0 -37.525 -164.774 -299.725 

  
        

 

Hagnaður ársins -331.853 170.949 750.639 1.365.413 
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Rekstrarreikningur árið 2014 

    

      

      

      

  

2014 
   

Rekstrartekjur 

 
1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 

 
Seldar vörur ............................................................. 5.845.228 7.796.857 10.229.092 12.744.002 

 
Kostnaðarverð seldra vara ........................................ -3.438.370 -4.586.387 -6.017.113 -7.496.472 

 

Álagning af vörusölu 2.406.859 3.210.471 4.211.979 5.247.530 

  
        

Rekstrargjöld 

     

 
Sölu- og dreifingarkostnaður ..................................... 1.031.714 1.148.811 1.294.746 1.445.640 

 
Stjórnunarkostnaður ................................................. 1.203.930 1.203.930 1.203.930 1.203.930 

 
Afskriftir ..................................................................... 129.972 129.972 129.972 129.972 

  
2.365.616 2.482.714 2.628.648 2.779.543 

  
        

      

 

Rekstrarhagnaður (tap)   41.243 727.757 1.583.331 2.467.988 

      

      

 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 

    

 
Vextir af langtímaskuldum .......................................... -32.000 -28.000 -24.000 -20.000 

 
Aðrir vextir ................................................................... 122.927 129.715 159.399 213.084 

 
Arður af hlutabréfum ................................................. 0 0 0 0 

  
90.927 101.715 135.399 193.084 

  
        

 

Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta 132.170 829.472 1.718.730 2.661.071 

 
Tekjuskattur .......................................................... -23.791 -149.305 -309.371 -478.993 

  
        

 

Hagnaður ársins 108.379 680.167 1.409.359 2.182.078 
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Rekstrarreikningur fyrir árin 2012 - 2014 

          

Rekstrartekjur 

 
2012 2013 2014 

  Seldar vörur ................................................................................ 20.383.550 29.455.409 36.615.179 

  Kostnaðarverð seldra vara .......................................................... -11.990.324 

-

17.326.711 -21.538.341 

  Álagning af vörusölu 8.393.226 12.128.698 15.076.839 

  

   

  

Rekstrargjöld 

   

  

  Sölu- og dreifingarkostnaður ...................................................... 3.266.013 4.491.325 4.920.911 

  Stjórnunarkostnaður ................................................................... 3.611.790 4.815.720 4.815.720 

  Afskriftir ...................................................................................... 389.917 519.890 519.890 

  

 
7.267.720 9.826.934 10.256.520 

  

   

  

  

   

  

  Rekstrarhagnaður (tap)   1.125.506 2.301.764 4.820.318 

  

   

  

  

   

  

  Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 

  

  

  Vextir af langtímaskuldum ......................................................... -168.000 -168.000 -104.000 

  Aðrir vextir ................................................................................. 174.450 323.408 625.125 

  Arður af hlutabréfum ................................................................... 0 0 0 

  

 

6.450 155.408 521.125 

  

   

  

  Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi fyrir skatta 1.131.956 2.457.172 5.341.443 

  Tekjuskattur ................................................................................. -245.738 -502.024 -961.460 

  

   

  

  Hagnaður ársins 886.218 1.955.147 4.379.984 
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Viðauki 3 – Áætlun um efnahag 

Efnahagsreikningur ársfjórðungslega árið 2012 

    

     
Eignir  

 

 
1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 

Fastafjármunir 

    
Varanlegir rekstarfjármunir: 

    
Fasteign ............................................................................. 0  0  0  0  

Stofnkostnaður ................................................................... 0  2.469.476  2.339.503  2.209.531  

Fastafjármunir samtals 0  2.469.476  2.339.503  2.209.531  

     
Veltufjármunir 

    
Birgðir  ................................................................................ 0  378.276  498.226  622.288  

Viðskiptakröfur ................................................................... 0  428.713  564.656  705.260  

Handbært fé ....................................................................... 0  2.696.460  2.815.810  3.687.373  

Veltufjármunir samtals 0  3.503.449  3.878.692  5.014.921  

     
Eignir samtals 0  5.972.925  6.218.195  7.224.452  

Eigið fé og skuldir 
    

     
Eigið fé 

    
Hlutafé ............................................................................... 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Óráðstafað eigið fé ............................................................ 0   (233.254) 113.249  1.138.087  

 
0  1.766.746  2.113.249  3.138.087  

Skuldir 

    
Langtímaskuldir: 

    
Skuldir í íslenskum krónum ................................................ 0  3.466.667  3.200.000  2.933.333  

     
Skammtímaskuldir: 

    
Vörukaupaskuldir ................................................................ 0  472.846  570.244  708.662  

Aðrar skammtímaskuldir .................................................... 0  0  0  0  

Næsta árs afborganir af langtímaskuldum  ......................... 0  266.667  266.667  266.667  

Skattar ársins ..................................................................... 0  0  68.035  177.703  

     
Skuldir samtals 0  4.206.179  4.104.945  4.086.365  

     
Eigið fé og skuldir samtals 0  5.972.925  6.218.195  7.224.452  
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Efnahagsreikningur ársfjórðungslega árið 2013 

    

     
Eignir  2013 

 
1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 

     
Fastafjármunir 

    
Varanlegir rekstarfjármunir: 

    
Fasteign .................................................................. 0  0  0  0  

Stofnkostnaður ....................................................... 2.079.558  1.949.586  1.819.614  1.689.641  

Fastafjármunir samtals 2.079.558  1.949.586  1.819.614  1.689.641  

     
Veltufjármunir 

    
Birgðir  .................................................................... 345.909  460.225  604.996  754.709  

Viðskiptakröfur ....................................................... 392.030  521.588  685.662  855.337  

Handbært fé ........................................................... 2.740.469  2.796.853  3.613.905  5.284.242  

Veltufjármunir samtals 3.478.409  3.778.666  4.904.563  6.894.289  

     
Eignir samtals 5.557.967  5.728.252  6.724.176  8.583.930  

 
        

Eigið fé og skuldir 
    

     
Eigið fé 

    
Hlutafé .................................................................... 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Óráðstafað eigið fé ................................................ 278.677  496.822  1.467.078  3.291.512  

 
2.278.677  2.496.822  3.467.078  5.291.512  

Skuldir 

    

     
Langtímaskuldir: 

    
Skuldir í íslenskum krónum ..................................... 2.666.667  2.400.000  2.133.333  1.866.667  

     
Skammtímaskuldir: 

    
Vörukaupaskuldir ..................................................... 345.958  527.238  692.324  859.359  

Aðrar skammtímaskuldir .......................................... 0  0  0  0  

Næsta árs afborganir af langtímaskuldum  .......... 266.667  266.667  266.667  266.667  

Skattar ársins ........................................................... 0  37.525  164.774  299.725  

     

     
Skuldir samtals 3.279.291  3.231.430  3.257.099  3.292.418  

     
Eigið fé og skuldir samtals 5.557.968  5.728.252  6.724.176  8.583.930  
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Efnahagsreikningur ársfjórðungslega árið 2014 

    

     
Eignir  

    

 
1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 

Fastafjármunir 

    
Varanlegir rekstarfjármunir: 

    
Fasteign ................................................................. 0  0  0  0  

Stofnkostnaður ...................................................... 1.559.669  1.429.696  1.299.724  1.169.752  

Fastafjármunir samtals 1.559.669  1.429.696  1.299.724  1.169.752  

     
Veltufjármunir 

    
Birgðir  ................................................................... 429.796  573.298  752.139  937.059  

Viðskiptakröfur ...................................................... 487.102  649.738  852.424  1.062.000  

Handbært fé .......................................................... 5.082.624  5.856.671  7.585.990  10.384.070  

Veltufjármunir samtals 5.999.523  7.079.708  9.190.554  12.383.129  

     
Eignir samtals 7.559.192  8.509.404  10.490.278  13.552.881  

 
        

Eigið fé og skuldir 
    

     
Eigið fé 

    
Hlutafé ................................................................... 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Óráðstafað eigið fé ................................................ 3.236.310  4.103.171  5.987.024  8.940.361  

 
5.236.310  6.103.171  7.987.024  10.940.361  

Skuldir 

    
Langtímaskuldir: 

    
Skuldir í íslenskum krónum .................................. 1.600.000  1.333.333  1.066.667  800.000  

     
Skammtímaskuldir: 

    
Vörukaupaskuldir .................................................. 432.425  656.929  860.549  1.066.860  

Aðrar skammtímaskuldir ........................................ 0  0  0  0  

Næsta árs afborganir af langtímaskuldum  .......... 266.667  266.667  266.667  266.667  

Skattar ársins ........................................................ 23.791  149.305  309.371  478.993  

     

     
Skuldir samtals 2.322.882  2.406.234  2.503.254  2.612.519  

     
Eigið fé og skuldir samtals 7.559.192  8.509.405  10.490.278  13.552.881  
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Efnahagsreikningur í árslok árin 2012 - 2014 

   

    
Eignir  2012 2013 2014 

Fastafjármunir 

   
Varanlegir rekstarfjármunir: 

   
Stofnkostnaður ......................................................... 2.209.531  1.689.641  1.169.752  

Fastafjármunir samtals 2.209.531  1.689.641  1.169.752  

    
Veltufjármunir 

   
Birgðir  ...................................................................... 622.288  754.709  937.059  

Viðskiptakröfur ......................................................... 705.260  855.337  1.062.000  

Handbært fé ............................................................. 3.687.373  5.284.242  10.384.070  

Veltufjármunir samtals 5.014.921  6.894.289  12.383.129  

    
Eignir samtals 7.224.452  8.583.930  13.552.881  

    
Eigið fé og skuldir 

   

    
Eigið fé 

   
Hlutafé ....................................................................... 2.000.000  2.000.000  2.000.000  

Óráðstafað eigið fé .................................................. 1.138.087  3.291.512  8.940.361  

 
3.138.087  5.291.512  10.940.361  

Skuldir 

   

    
Langtímaskuldir: 

   
Skuldir í íslenskum krónum ..................................... 2.933.333  1.866.667  800.000  

    
Skammtímaskuldir: 

   
Vörukaupaskuldir ..................................................... 708.662  859.359  1.066.860  

Aðrar skammtímaskuldir .......................................... 0  0  0  

Næsta árs afborganir af langtímaskuldum  .......... 266.667  266.667  266.667  
Skattar ársins 
.............................................................. 177.703  299.725  478.993  

    

    
Skuldir samtals 4.086.365  3.292.418  2.612.519  

    
Eigið fé og skuldir samtals 7.224.452  8.583.930  13.552.881  
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Viðauki 4 – Greiðsluáætlun 

Greiðsluáætlun (sjóðstreymi) árið 2012 

    

     

     

     

  

 
1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 

Innborgað sala 0 4.715.847 6.639.928 8.322.516 

Innborgaðar tekjur samtals 0 4.715.847 6.639.928 8.322.516 

 
        

     
Greidd vörukaup 0 -2.931.643 -4.008.357 -4.963.950 

Greiddur sölu- og dreifingarkostnaður 0 -989.674 -1.087.552 -1.188.787 

Greiddur stjórnunarkostnaður 0 -1.203.930 -1.203.930 -1.203.930 

Greiddir vextir 0 -60.000 -56.000 -52.000 

Vaxtatekjur 0 31.974 65.363 77.113 

Greiddir skattar   0 36.566 147.268 

Greidd rekstrargjöld samtals 0 -5.153.272 -6.253.910 -7.184.286 

 
        

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 0 -437.426 386.017 1.138.230 

     
Fjárfestingahreyfingar 

    
Keypt fasteign 0 0 0 0 

Keypt áhöld vélar og tæki 0 -2.599.448 0 0 

 
0 -2.599.448 0 0 

     
Fjármögnunarhreyfingar 

    
Greidd afborgun af langtímaláni 0 -266.667 -266.667 -266.667 

Ný langtímalán 0 4.000.000 0 0 

Nýtt hlutafé 0 2.000.000 0 0 

Greiddur arður 0 0 0 0 

 
0 5.733.333 -266.667 -266.667 

     
Hækkun (lækkun) handbærs fjár 0 2.696.460 119.351 871.563 

Frá fyrra ári 0 0 2.696.460 2.815.810 

Handbært fé í árslok 0 2.696.460 2.815.810 3.687.373 
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Greiðsluáætlun (sjóðstreymi) árið 2013 

    

     

     

     

  

 
1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 

Innborgað sala 4.312.335 6.166.185 8.106.933 10.113.968 

Innborgaðar tekjur samtals 4.312.335 6.166.185 8.106.933 10.113.968 

 
        

     
Greidd vörukaup -2.853.599 -3.614.835 -4.819.649 -6.020.352 

Greiddur sölu- og dreifingarkostnaður -963.262 -1.056.544 -1.174.676 -1.296.843 

Greiddur stjórnunarkostnaður -1.203.930 -1.203.930 -1.203.930 -1.203.930 

Greiddir vextir -48.000 -44.000 -40.000 -36.000 

Vaxtatekjur 76.219 65.660 76.017 105.512 

Greiddir skattar 0 10.514 139.024 274.649 

Greidd rekstrargjöld samtals -4.992.572 -5.843.135 -7.023.214 -8.176.964 

 
        

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) -680.237 323.050 1.083.719 1.937.004 

     

     
Fjármögnunarhreyfingar 

    
Greidd afborgun af langtímaláni -266.667 -266.667 -266.667 -266.667 

Ný langtímalán 0 0 0 0 

Nýtt hlutafé 0 0 0 0 

Greiddur arður 0 0 0 0 

 
-266.667 -266.667 -266.667 -266.667 

     
Hækkun (lækkun) handbærs fjár -946.904 56.384 817.052 1.670.337 

Frá fyrra ári 3.687.373 2.740.469 2.796.853 3.613.905 

Handbært fé í árslok 2.740.469 2.796.853 3.613.905 5.284.242 
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Greiðsluáætlun (sjóðstreymi) árið 2014 

    

     

     

     

 

2014 
   

 
1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj. 

Innborgað sala 5.750.156 7.668.707 10.062.329 12.537.339 

Innborgaðar tekjur samtals 5.750.156 7.668.707 10.062.329 12.537.339 

 
        

     
Greidd vörukaup -3.540.391 -4.505.384 -5.992.334 -7.475.081 

Greiddur sölu- og dreifingarkostnaður -1.031.714 -1.148.811 -1.294.746 -1.445.640 

Greiddur stjórnunarkostnaður -1.203.930 -1.203.930 -1.203.930 -1.203.930 

Greiddir vextir -32.000 -28.000 -24.000 -20.000 

Vaxtatekjur 122.927 129.715 159.399 213.084 

Greiddir skattar 0 128.417 289.266 458.975 

Greidd rekstrargjöld samtals -5.685.108 -6.627.994 -8.066.344 -9.472.592 

 
        

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 65.049 1.040.714 1.995.985 3.064.747 

     

     
Fjármögnunarhreyfingar 

    
Greidd afborgun af langtímaláni -266.667 -266.667 -266.667 -266.667 

Ný langtímalán 0 0 0 0 

Nýtt hlutafé 0 0 0 0 

Greiddur arður 0 0 0 0 

 
-266.667 -266.667 -266.667 -266.667 

     
Hækkun (lækkun) handbærs fjár -201.618 774.047 1.729.319 2.798.080 

Frá fyrra ári 5.284.242 5.082.624 5.856.671 7.585.990 

Handbært fé í árslok 5.082.624 5.856.671 7.585.990 10.384.070 
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Greiðsluáætlun (sjóðstreymi) árin 2012 - 2014 

   

    
Greiðsluáætlun (sjóðstreymi) 

        

  2012 2013 2014 

    
 

  

Innborgað sala 19.678.290 28.699.421 36.018.532 

Innborgaðar tekjur samtals 19.678.290 28.699.421 36.018.532 

    
 

  

    
 

  

Greidd vörukaup -11.903.949 -17.308.435 -21.513.190 

Greiddur sölu- og dreifingarkostnaður -3.266.013 -4.491.325 -4.920.911 

Greiddur stjórnunarkostnaður -3.611.790 -4.815.720 -4.815.720 

Greiddir vextir -168.000 -168.000 -104.000 

Vaxtatekjur 174.450 323.408 625.125 

Greiddir skattar 183.834 424.187 876.658 

Greidd rekstrargjöld samtals -18.591.469 -26.035.885 -29.852.038 

    
 

  

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 1.086.821 2.663.536 6.166.494 

    
 

  

Fjárfestingahreyfingar   
 

  

Keypt áhöld vélar og tæki -2.599.448 0 0 

  -2.599.448 0 0 

    
 

  

Fjármögnunarhreyfingar   
 

  

Greidd afborgun af langtímaláni -800.000 -1.066.667 -1.066.667 

Ný langtímalán 4.000.000 0 0 

Nýtt hlutafé 2.000.000 0 0 

  5.200.000 -1.066.667 -1.066.667 

    
 

  

Hækkun (lækkun) handbærs fjár 3.687.373 1.596.869 5.099.828 

Frá fyrra ári   3.687.373 5.284.242 

Handbært fé í árslok 3.687.373 5.284.242 10.384.070 
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Viðauki 5 – Vöruflokkar og myndir af vöru 

 

Vöruflokkur 1 -  áætlað verð 1.450 kr. 

 

      

 

 

   

 

Vöruflokkur 2 – áætlað verð 1.080 kr. 

 

     

 

Vöruflokkur 3 – áætlað verð 2.300 kr. 
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Vöruflokkur 4 – áætlað verð 2.600 kr. 

 

   

 

Vöruflokkur 5 – áætlað verð 3.600 kr. 

 

     

 

Vöruflokkur 6 – áætlað verð 4.350 kr. 
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Vöruflokkur 7 – áætlað verð 5.345 kr. 

 

     

      

 

 

 

Vöruflokkur 8 – áætlað verð 6.200 kr. 

 

 

Vöruflokkur 9 – áætlað verð 7.725 kr. 
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Vöruflokkur 10 – áætlað verð 12.200 kr. 

 

 

 

Vöruflokkur 11 – áætlað verð 39.900 kr. 

 

    

 

 

 

Væntanlegar vörur frá Boon Inc. árið 2012 
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