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Abstract 
The company Kaffi-Buna is preparing a business contract with the café chain 

Coffee World.  The business idea is to start a café in Iceland and other Nordic 

countries.  The aim of this business plan is to evaluate the efficiency of the 

business idea.  In this business plan, the start-up cost and the expected 

efficiency of running two café’s for two years is evaluated.  The expected start-

up costs are about 5 millions.  In the beginning, the expected cost is much 

higher than income, but the company will gain profit within about 2 years. The 

profit of the second year is expected to be about 4 million ISK. The profit will 

grow in the next years.  The findings indicate that the company Kaffi-Buna, 

will be profitable, according to the estimation of cost and profit in the next 

three years.   

 

Keywords: business plan, café, coffee bean, roasted 
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Úrdráttur 
Kaffi-Buna er kaffihúsakeðja sem Coffee World hefur samþykkt að ganga til 

viðræðna við um viðskiptaleyfi á vörumerkinu Coffee World. Hugmyndin er 

að fara af stað með kaffihús á Íslandi og á Norðurlöndunum, með möguleika á 

að færa út kvíarnar til fleiri landa. Með gerð viðskiptaáætlunnar er  hagkvæmni 

í rekstri slíkra kaffihúsa metin. Þessi áætlun tekur til fyrsta áfanga verkefnisins 

sem er að koma á fót tveim kaffihúsum á tveggja ára tímabili.  Eru kostnaðar- 

og hagkvæmnisútreikningar unnir út frá því. Áætlaður stofnkostnaður til að 

hefja reksturinn er um fimm milljónir króna.  Eðli málsins samkvæmt er 

áætlaður kostnaður mun hærri en tekjur á fyrstu árunum en þegar fyrirtækið 

styrkist í sessi er gert ráð fyrir hagnaði.  Metnir voru  þrír ársfjórðungar á fyrsta 

ári og síðan tvö heil ár. Á öðru ári myndast hagnaður sem nemur um fjórum 

milljónum króna en eftir það fer hagnaður vaxandi. Því benda niðurstöður 

eindregið til þess að grundvöllur sé fyrir rekstrinum miðað við núverandi 

rekstraráætlun.  

 

Lykilorð: baun, brennd, möluð, kaffihús, viðskiptaáætlun 
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1. Inngangur 
Þessi skýrsla er unnin sem lokaverkefni við Viðskiptadeild Háskólans á 

Akureyri vorið 2007.  

Verkefnið er unnið í samvinnu við eigendur Fast-eignarhalds ehf. Markmiðið 

er gerð viðskiptaáætlunar fyrir kaffihús. Ætlunin er að meta það hvort 

rekstrargrundvöllur sé fyrir ákveðna tegund kaffihúsa. Að gera slíka áætlun, 

áður en viðskiptahugmynd er hrundið í framkvæmd, er mikilvægt til skoða 

fýsileika hugmyndarinnar meðal annars með tilliti til þess hvort gera megi ráð 

fyrir að fyrirtækið skili arði á komandi árum í samræmi við ávöxtunarkröfu 

eigenda.    

1.1 Tilurð verkefnisins 
Margir samhangandi þættir urðu til þess að verkefni þetta varð til. Eigendur 

Fast-eignarhalds ehf. hafa í tvö ár verið að kanna þann möguleika að standsetja 

kaffihús á nokkrum stöðum og komust í samband við forsvarsmenn Coffee 

World. 

Coffee World er alþjóðleg kaffihúsakeðja sem náð hefur mikilli útbreiðslu í 

Asíu. Mögulegt er að samstarf við Coffee World geti komið í staðinn fyrir 

stofnun eigin kaffihúsa og þannig stuðlað að  meiri útrás og öflugri einingu.  

Með réttum aðgerðum telja eigendur að hægt sé að búa til spennandi 

viðskiptahugmynd.  Sem vakti áhuga höfundar á viðfangsefninu. 

Eins og áður hefur komið fram varð fyrir valinu alþjóðleg veitingahúsakeðja, 

Coffee World og verður tíminn að leiða í ljós hvaða svæði henta best varðandi 

staðsetningu kaffihúsanna. Vonast eigendur FAST-eingarhalds ehf til að hægt 

sé að fá viðskiptasérleyfi ekki aðeins á Íslandi heldur einnig á hinum 

Norðurlöndunum. Settar verða fram ákveðnar hugmyndir í þessari áætlun, 

varðandi staðsetningu.  Í byrjun verður sjónum beint að Íslandi og í framhaldi 

hinum Norðurlöndunum.  

1.2 Markmið nema 
Markmið með gerð viðskiptaáætlunnar að gera kostnaðargreiningu og benda á 

mögulegar leiðir til að fjármagna viðskiptahugmyndina.  Einnig er ætlunin að 
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nýta þessa viðskiptaáætlun til að sækja um styrki og lánsfé til fjármálastofnana 

og til að leita samstarfs við hugsanlega fjárfesta. Þessi vinna getur einnig opnað 

möguleika á enn meiri útrás félagsins í uppsetningu kaffihúsa. Er það ljóst að 

með dreifðari staðsetningu kaffihúsanna má draga úr áhættu sem felst í 

fámenni einnig er ljóst að hlutfallslega minni kostnaður hlýst af því að yfirfæra 

hugmyndina á fleiri staði. En á móti má gera ráð fyrir auknum kostnaði meðal 

annars vegna ferða milli staða til dæmis vegna eftirlits, yfirstjórnunar og 

annarrar samræmingar við stjórnun svo eitthvað sé nefnt. Er það samt mat 

stjórnar félagsins að dreifing muni án efa styrkja stöðu félagsins og að 

kostnaður vegna þessa liðar verði hverfandi í rekstrinum. Muni þessar aðgerðir 

því frekar veita möguleika á að vera leiðandi í kaffihúsamenningu og  vera 

hluti af aðgerðum til aukningar á sölu á kaffi og kaffidrykkjum. 

1.3 Rannsóknarspurning 
Meginspurningin er sú hvort grundvöllur sé fyrir því að reka alþjóðlega 

kaffihúsakeðju á Íslandi – Coffee World? Til að leita svara við þeirri spurningu 

er nauðsynlegt að greina rannsóknarefnið enn frekar niður með því að svara 

undirspurningum.  Þær undirspurningar sem notaðar voru við lausn 

meginrannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

� Hver er neysla kaffis á Íslandi og Norðurlöndunum í dag? 

� Hverjar eru markaðsaðstæður, s.s dreifileiðir, samkeppnisaðilar 

verðmyndun vöru/þjónustu? 

� Hver er stofnkostnaðurinn?  

� Hver er lágmarkssala vörunnar/þjónustunnar til að ná núllpunkti? 

� Hver er framtíðaspá fyrirtækisins? 

� Hver er áætluð arðsemi? 

1.4 Heimildaöflun og vinnsla skýrslu  
Heimildir voru fengnar af veraldarvefnum, úr bókum, skýrslum, fyrirlestri og 

persónulegum viðtölum sem gerð er grein fyrir í heimildaskrá.  
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Verkefnið er unnið á tímabilinu janúar – maí 2007.  Upplýsingaöflun fór 

aðallega fram á fyrri hluta tímabilsins en á seinni hlutanum var unnið að 

úrvinnslu gagna, áætlunargerð og ritun verkefnis.  
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2. Stofnendur, eigendur og stjórnskipulag  
2.1  Stofnendur og eigendur 

Ábær Veitingar ehf.  

Gunnar Bragi Sveinsson 090668-4129.  

Fyrri störf meðal annars; verslunarstjóri, aðstoðarmaður ráðherra, 

markaðsráðgjafi en nú starfandi sem forseti byggðarráðs og ráðgjafi. 

Kæli- og frystiþjónusta Heimis ehf.  

Grétar Heimir Helgason 110365-3819.  

Fyrri störf meðal annars; verkstjóri, vélstjóri, rafvirki og nú starfandi sem 

framkvæmdastjóri í eigin fyrirtæki  

Tóta ehf.       

 Pétur Friðjónsson, B.Sc, 100867-5919.  

Fyrri störf meðal annars; Sölustjóri, Innkaupa- og markaðsstjóri, nú starfandi  

sem markaðsstjóri landbúnaðarsviðs hjá KS. 

 Þeir aðilar sem möguleiki væri að kæmu að fyrirtækinu utan frá eru fjárfestar 

sem leitað yrði til m.t.t. kaupa á hlutafé ef stjórn telur þörf á auknu fjármagni 

inn í félagið eða hvort ósk yrði um að dreifa áhættu meira. Þá yrði að skoðast 

hvort rekstrarformi yrði breitt í hlutafélag (hf).   

2.2 Stjórnskipulag 
Stjórn skipa fyrrnefndir þrír stofnendur og eigendur. Stjórn tekur stefnumótandi 

ákvarðanir og leggur línur fyrir framkvæmdastjóra til að vinna eftir. Á meðan 

starfseiningin er lítil kemur það í hlut framkvæmdastjóra að sjá um samninga á 

leiguhúsnæði og ráðningu starfsmanna. Kemur það í hans hlut að setja upp 

ákveðna starfsmannastefnu. Störfum verður fjölgað eftir því sem umfang eykst 

eða þurfa þykir. Stjórn félagsins hefur þegar ákveðið að allri stjórnsýslu og 

umfangi sé haldið í lágmarki. Þegar hefur verið samið við KPMG að sjá um 

bókhald og launakeyrslur (Pétur Friðjónsson 2007). 
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2.3 Form fyrirtækis 
Fyrirtækið er einkahlutafélag (ehf.) en það félagsform er valið fyrst og fremst 

til að lágmarka alla umsýslu og kostnað, fá hraðari svörun varðandi 

ákvarðanatöku og skýrt eignarhald (sjá viðauka 7). Lög um einkahlutafélög 

gengu í gildi 1. janúar 1995 (Ríkisskattstjóri, 2007). 

Við stofnun einkahlutafélags (ehf) verður til lögaðili sem er skattskyldur 

samkvæmt 2. grein tekjuskattslaga. Hlutafélagið getur átt skattaréttarlega 

skyldur á sama hátt og einstaklingur ef það er skráð hér á landi með lögmæltum 

hætti. Stofnun einkahlutafélags er tiltölulega einföld, lágmarkshlutafé skal vera 

minnst kr. 500.000 og stofnandi getur verið einn. Lög um einkahlutafélög 

gengu í gildi 1. janúar 1995 (Ríkisskattstjóri, 2007). 

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

eigenda er óbein og takmörkuð. Skráning fer fram hjá Hlutafélagaskrá 

Ríkisskattstjóra. Skráningakostnaður er  miðað við gjaldskrá sem finna má á 

www.rsk.is undir Fyrirtækjaskrá. Tekjuskattur er 18% og 10% 

fjármagnsskattur af arði (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2007, bls. 16-17). 

Kaffi-Buna verður sjálfstæður skattaðili, enda er einkahlutafélag persóna að 

lögum og sjálfstæður skattaðili. Formreglur eru samkvæmt lögum nr. 

138/1994.  Reikninga ber að hafa opinbera, skoðaðir  af löggiltum 

endurskoðanda og 2 skoðunarmönnum. Fara ber eftir skýrum reglum um sölu á 

hlutum, það sama á við um slit félagsins með tilkynningu til Hluthafaskrá, 

skilanefnd/opinber skipti . Lög um einkahlutafélög gengu í gildi 1. janúar 1995 

(Ríkisskattstjóri, 2007). 
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3. Kaffi og menning 
3.1 Kaffiplantan  

Kaffiplantan er hitabeltisplanta. Tvö afbrigði hennar eru einungis notuð til 

ræktunar, Arabica plantan og Robusta plantan. Hver ávöxtur inniheldur tvær 

kaffibaunir og stærð ávaxtarins er á við ólífu og fær á sig rauðan lit þegar hann 

er fullþroskaður (matarlist.is, 2007). 

Arabica plantan vex í löndum Mið- og Suður Ameríku, en  er einnig ræktuð í 

Afríku og Asíu. Plantan vex í 600-2000 metra hæð yfir sjávarmáli. Arabica 

kaffibaunin inniheldur u.þ.b. 1,4% kaffín. Arabica baunin gefur bragðmilt kaffi 

með dálitlum sýrukeim og öðlast yfirleitt dálítið sætt bragð við brennslu 

(matarlist.is, 2007). 

Robusta plantan vex aðallega í Asíu og Afríku í allt að 600 metra hæð yfir 

sjávarmáli. Kaffibaunir Arabica og Robusta eru ólíkar í útliti. Robusta er 

kringlóttari og hefur á sér grárri lit, er jafnvel dálítið brúnleit.  Eftir brennslu 

innihalda þær bragðeiginleika sem eru frábrugðnir Arabica bauninni. Robusta 

baunin gefur mjög mikið eftirbragð mikinn ilm og nokkurn súkkulaðikeim. 

Robusta baunirnar innihalda  u.þ.b. 2,7% kaffín (matarlist.is, 2007). 

Alls eru til 50 tegundir af kaffi en aðeins eru 2 sem eru nýttar eitthvað að ráði: 

Coffee arabica (90% heimsframleiðslu) 

Coffee robusta (10% heimsframleiðslu) (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2005).   

Uppskeruaðferðir eru aðallega tvær, handtínsla og vinnsla með vélum. Með 

handtínslu eru aðeins þroskaðir ávextir tíndir en ef vélbúnaði er beitt þá eru  

allir ávextirnir tíndir af plöntunni, hvort sem þeir eru allir þroskaðir eður ei. 

(matarlist.is, 2007) 

Tvær aðferðir eru aðallega notaðar við vinnslu kaffibauna, þvegnar 

kaffibaunir (wet processing) og  þurrkaðar kaffibaunir (dry processing). Sú 

fyrrnefnda er notuð þegar einungis er um að ræða þroskaða ávexti. Yfirleitt 

hafa þeir  verið handtíndir.  Kaffibaunirnar eru síðan lagðar í vatn og látnar 

liggja þar til holdið fer utan af baununum. Eftir það eru þær þurrkaðar, ýmist í 

vélum eða sólarljósi. Þessi aðferð er mikils metin á kaffimörkuðum og þar af 

leiðandi eru slíkar baunir yfirleitt seldar við hærra verði, því þessi 
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vinnsluaðferð á einungis við þegar um fullþroskaða ávexti er að ræða 

(matarlist.is, 2007).  

Þótt magnið sé mismunandi frá einni uppskeru til annarra, gefur einn kaffirunni 

vanalega ekki meira af sér af kaffibaunum árlega, en dugir í hálft kíló af 

brenndu og möluðu kaffi. (Muninn, 1999 bls.17).  Rautt aldin kaffitrésins 

verður ekki að brúnni baun fyrr en að lokinni brennslu. ( Rossing, Jesper, 2003, 

bls. 4). 

Sú síðarnefnda, þurrkaðar kaffibaunir, er mun hagkvæmari en sú fyrri. Í slíkum 

tilfellum eru ávextirnir lagðir í sólina og látnir liggja þar í 2-3 vikur, þar til 

holdið hreinsast af að sjálfu sér eða er fjarlægt í vélum. Þessi vinnsluaðferð 

kaffibauna gengur undir nafninu "Natural coffees" eða náttúrulegar kaffibaunir 

(matarlist.is, 2007). 

3.2 Saga kaffis  
Talið er að kaffibaunin eigi uppruna í Afríku og hafi breiðist þaðan út.  En á sér 

einungis þriggja alda sögu í vestrænum löndum. Fyrsta kaffihús í Evrópu var 

opnað á Ítalíu árið 1654 (Koffee Korner, 2007). Um 1300 er plantan komin til 

Arabíu þar sem þeir einoka plöntuna, þar til henni er smyglað til Indónesíu um 

1690 og hafin ræktun á henni. Kaffiplantan berst til Mið Ameríku um 1723 og 

til Brasilíu um 1727 og er Brasilía stærsti kaffiframleiðandi í dag. Í kringum 

1920 berst kaffiplantan aftur til Afríku þar sem hafin er þróun og framleiðsla 

kaffis. Ekki hefur gengið að rækta kaffiplöntuna í Evrópu þar sem loftslag 

hefur ekki hentað. Því hafa Versturlandabúar aðeins verið neytendur en ekki 

framleiðendur. Vegna vinsælda er þessi ávöxtur  í dag ein stærsta verslunarvara 

heimsmarkaðanna, á eftir olíu og önnur mesta drykkjarvara á eftir vatni. Kaffið 

er ræktað í yfir 50 löndum í dag (Kaffi.is, 2007). 

3.3 Kaffimenning  
Kaffi er ekki aðeins drykkur heldur er það samskiptaform og er því helsta 

tilefni margra til að hittast. Talið er að um 80 % fullvaxta fólks drekki kaffi að 

staðaldri (matarlist.is, 2007). 

Kaffimenning getur verið einstæð og það er að margra mati frábær tilfinning að 

sitja yfir rjúkandi bolla á ólíklegustu stöðum eins og á torgi eða kaffihúsi og 
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njóta fjölskrúðugs mannlífsins sem fyrir augu ber. Mörg þekktustu kaffihúsin 

eru við fræga staði og órjúfanlegur hluti þeirra (Rómavefurinn, 2007). Rétt 

meðhöndlað kaffi er ekki aðeins góð neysluvara heldur spilar veigamikið 

hlutverk í daglegu lífi fólks um allan heim. Margar rannsóknir hafa bent til þess 

að kaffineysla hafi jákvæð áhrifa á lundarfar og afköst fólks (kaffi.is, 2007) 

Kaffimenning er misjöfn eftir því hvar og hvernig kaffið er borið fram eða 

meðhöndlað. Á síðustu öld tóku kaffivélar völdin en það virðist vera að færast í 

vöxt að nota aftur uppáhellingaaðferð með tilheyrandi athöfn. Margar tegundir 

eru í boði og ættu allir kaffineytendur að finna kaffi við sitt hæfi.  Það sem 

sameinar alla kaffidrykki er ilmurinn (Rossing, Jesper, 2003 bls. 3 – 7 ). 
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4. Viðskiptahugmyndin 
Viðskiptahugmyndin snýst um netkaffihús þar sem hægt er að koma með 

viðskiptavini og gesti eða til að slappa af eftir erfiðan dag. Þú kemur þér fyrir í 

bólstruðum stól í vinalegu umhverfi og slappar af yfir góðri bók, lýkur við að 

greiða úr fjármálunum ef með þarf og getur notið hágæða kaffis og smárétta á 

meðan. 

4.1 Viðskiptasérleyfi (Franchising) 
 

Viðskiptasérleyfi (Franchising) er í raun leiga á viðskiptahugmynd. Leyfið 

felur í sér að eitt fyrirtæki leigir öðru fyrirtæki réttinn á að nota fyrirtækjanafn 

sitt og er í flestum tilvikum um að ræða langtíma samstarf tveggja aðila sem 

hafa sama rétt. Undirritaður er samingur þar sem samstarfinu er líst. 

Það fyrirtæki sem veitir viðskiptasérleyfi á vöru sína er með sérþekkingu sína 

skráða í handbók og kemur meðal annars fram lýsing á viðskiptahugmynd, 

söluaðferð, innréttingum, einkennismerki, hugsanlegum einkennisfatnaði og 

öllu öðru sem skiptir máli. Sérleyfistakinn þarf að geta fengið tæmandi 

upplýsingar um viðskiptahugmyndina í handbókinni. Sérleyfistakinn getur 

notfært sér alla þá reynslu sem sérleyfisgjafinn hefur og fær ráðgjöf og aðstoð 

jöfnum höndum sé þess óskað. 

Í flestum tilvikum greiðir sérleyfistakinn, sérleyfisgjafanum eina fasta upphæð 

í byrjun fyrir leyfið. Síðar er greitt notendagjald reglulega, svokallað 

leyfisgjald  og er sú greiðsla oftast hlutfallsleg greiðsla og byggir á veltu 

fyrirtækisins (Samtök verslunar og þjónustu, 2007 A).  Forsvarsmenn Kaffi-

Buna könnuð há Starbucks möguleika á að fá viðskiptasérleyfi, en vegna mikils 

kostnaðar var sú hugmynd slegin út af borðinu og ákveðið að snúa sér að 

Coffee World með ósk um samstarf (Pétur Friðjónsson, 2007). 

4.2 Kaffi-Buna 
Kaffi-Buna myndi sérhæfa sig í sölu kaffidrykkja og smárétta. Kaffið yrði 

blandað á staðnum eftir forskrift frá Coffee World (sjá viðauka 10 ). 

Viðskiptavinurinn getur valið milli þess að neyta vörunnar á staðnum eða taka 

með sér. Einnig er ætlunin að í framtíðinni verði boðið upp á nýbrennt og 
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malað kaffi tilbúið í neytendapakkningum. Leitast verður við að svara óskum 

viðskiptavinarins um gæði og þjónustu. Coffee World hefur samþykkt að 

ganga til viðræðna um viðskiptaleyfi á vörumerkinu Coffee World. Tekur það 

til allra þátta þ.e. viðskiptahugmyndar, búnaðar og innréttinga. Kaffi-Buna 

kaupir allt sitt kaffi, brennt og malað af Coffee World ef samningar ná fram að 

ganga (Pétur Friðjónsson, 2007). 

Kaffihús auðga mannlífið með ýmsum hætti jafnframt því að skapa fjölbreytni 

í atvinnulífi.  Stofnunum, fyrirtækjum og einstaklingum er boðin aðstaða með 

búnaði til að halda smærri fundi í sér útbúinni aðstöðu. Kaffihúsið verður 

staðsett nálægt fyrirtækjum og/eða stofnunum á svæðinu. Fyrirtækjum verður 

boðin sú þjónusta að fá veitingarnar sendar til sín á ákveðnum tíma. Einnig er 

horft til þess að í framtíðinni muni fyrirtækið nýta sér færanlegan sölubás sem 

hægt væri að nota í sama tilgangi.  Sú hugmynd er fengin frá Benjys á 

Bretlandi. Þeir bjóða það sem er kallað "Vanchise". Hugmyndin er sambærileg 

og "franchise" nema aðilar fá leyfi til að reka bílana á vissum 

fyrirframákveðnum stöðum á Bretlandseyjum. Er í skoðun kostnaður vegna 

sambærilegs bíls (Gunnar Bragi Sveinsson, 2007). 

 
Mynd 1: Færanlegur sölubás (Springwise, 2007) 

4.3 Sérstaða Kaffi-bunu 
Varan er framleidd eftir viðskiptaleyfi frá Coffee World, sem er alþjóðleg 

keðja. Höfðað verður til viðskiptavina með hágæða vöru og þjónustu þar sem 

hægt er að ganga inn í hvaða kaffihús sem ber nafn Coffee World og alltaf fá 

Kældar hillurExspresso vél

OfnHægt að velja um heitan og 
kaldan mat 

Nýstárleg hönnun
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sambærilega vöru og þjónustu. Hvort sem er kaffibolli, smáréttur, gengið frá 

fjármálum, komist í netsamband eða bara slakað á. 

Erlendis er mikið um veitingar- og kaffihúsakeðjur en hér á landi hefur rekstur 

kaffihúsa verið með smærra sniði og ekki er starfandi kaffihús á Íslandi sem 

lýtur alþjóðlegri fyrirmynd ákveðinnar keðju. Kaffi-Buna mun fylgja stöðlum 

sem settir hafa verið af Coffee World og fylgir þeirra fyrirmynd. Erlendir gestir 

sem þekkja kaffihús fyrirtækisins erlendis eru líklegri til að koma þar inn þar 

sem þeir vita hvernig þjónustu þeir mega búast við.  

4.4 Ytri aðstæður 
Vanda skal val á markaðsáherslum því ýmislegt óvænt getur komið upp á. 

Kaffi-Buna getur haft áhrif á innri aðstæður, en ytri aðstæður eru erfiðari 

viðfangs. Vara, vettvangur, vegsauki og verð eru þættir sem markaðsstjóri 

getur auðveldlega haft áhrif á (Ágúst Pétursson o.fl., 1987, bls. 17). 

Varan (e. product).  Kaffi-Buna gerir sér að sjálfsögðu far um að framleiða 

réttu vöruna fyrir áherslumarkaðinn sem bæði geta verið þjónusta og 

áþreifanlegir hlutir. 

Vettvangur (e. place). Val á markaði og með hvaða hætti varan er kynnt 

viðskiptavini á markaði.  Mikilvægast er að þjónustan og varan sé til staðar 

þegar hennar er þörf.  

Vegsauki (e. promotion). Upplýsa áherslumarkaðinn um vöruna.  

Upplýsingum má koma á framfæri með margvíslegum hætti.  

Persónuleg sala. Felst í beinum samskiptum starfsfólks Kaffi-Buna og 

væntanlegs kaupanda. Oft kostnaðarsöm aðferð. 

Fjöldasölu. Hér er upplýsingum Kaffi-Buna komið á framfæri við stóran hóp 

viðskiptavina í einu. Sem dæmi, auglýsingar og umtal t.d. í formi frétta.  

Söluefling nær til allra þátta, sem stuðla að auknum áhuga á vörunni. Sem 

dæmi: afsláttarseðlar, verðlistar, sýnishorn, dreifirit, ákveðnar tegundir 

auglýsinga o.m.fl. 

Verð (e. price). Ákvörðun um verð vörunnar byggist m.a. á mati á því hvernig 

samkeppni er háttað á áherslumarkaði. Einnig er nauðsynlegt að reyna að meta 

hvert álit neytendur hafa á verðinu (t.d. “rándýr” eða “hræódýr” ). Fjölmargir 
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aðrir þættir skipta máli við verðlagningu vörunnar og má í því sambandi benda 

á atriði sem tengjast álagningu, afsláttarstefnu, lagahömlum og 

framleiðslukostnaði (Ágúst Pétursson o.fl., 1987, bls. 15).  

Samkvæmt lauslegri athugun er verð á kaffibolla hjá samkeppnisaðilum á 

Íslandi á bilinu kr.200-400, ferð það eftir því hvort um venjulegt kaffi er að 

ræða eða hvort um kaffidrykk þe kaffi latte, expresso eða eitthvað annað þar 

sem aukavinnu/efni þarf við að laga drykkinn. Samkvæmt viðtölum við 

stjórnendur Kaffi-Bunu er verðstefnan að boðið verði upp á kaffidrykki á 

viðráðanlegu verði, bilinu kr.180-250, eftir því hvers eðlis þeir eru. Það sem 

einnig er lögð mikil áhersla á er mikið úrval drykkja þá bæði heitra og kaldra 

kaffidrykkja. 

Helstu þættir ytra umhverfis eru:

� Menning- og þjóðfélagsumhverfi 

� Efnahags- og tækniumhverfi 

� Samkeppnisumhverfi 

� Pólitískt og lagalegt umhverfi 

� Neytendaumhverfi 

(Ágúst Pétursson o.fl., 1987, bls.17). 

 Taka þarf tillit til ýmissa umhverfisþátta við stofnun Kaffi-Buna er 

hugmyndinni er hrint í framkvæmd. Farið verðu eftir kröfum opinberra aðilla 

sambandi við lög og reglugerðir varðandi mengunarvarnir, hreinlæti og fl. Enn 

fremur mun Kaffi-Buna leggja áherslu á sérstöðu sína með því að uppfylla  

sérkröfur væntanlegra viðskiptavina, eins og hafa umhverfið notalegt og 

neytendavænt. Leitast verðu við að finna sem traustasta og hagkvæmustu birga 

með langtíma sambönd í huga.   

4.3.1 Leyfisveitingar 
Leyfisveitingar er mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja og á það einnig við 

kaffihús. Ef ætlunin er að opna kaffihús þarf almennt að sækja um sex leyfi til 

sýslumanns svokallað veitingaleyfi sem kostar 55.000 kr. í fyrsta skipti, gildir 

það leyfi í 4 ár, þá endurnýjað og kostar það 3.000 kr. Brunavarnir, 



Háskólinn á Akureyri  Viðskiptadeild 

13 

vinnueftirlit og heilbrigðiseftirlit taka staðinn út í byrjun (Lára Kristín 

Gísladóttir, 2007).  

Til  að fá leyfi þarf umsækjandi eða forsvarsmaður Kaffi-Bunu að 

uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

Byggingaleyfi sveitarstjórnar vegna þess húsnæðis þar sem reksturinn er 

fyrirhugaður þarf að liggja fyrir. 

Sækja um veitingaleyfi sem gefið er út af lögreglustjórum og grundvallast það 

á þeirri starfsemi sem ætlunin er að fari fram á staðnum, t.d. hvort um er að 

ræða kaffihús eða skemmtistað.  

Veitingaleyfið felur þó ekki í sér heimild til að selja eða veita áfengi, heldur 

þarf til þess sérstakt áfengisveitingaleyfi sem gefið er út af sveitarstjórn. Í 

þessu tilfelli er um kaffihús að ræða þar sem ekki verður selt áfengi því þarf 

ekki að sækja um áfengisveitingaleyfi. 

Staður sem ætlar að hafa opið lengur en til hálf tólf að kvöldi þarf að hafa 

sérstakt skemmtanaleyfi sem er gefið út af lögreglustjóra. 

Veitingarekstur er háður starfsleyfi heilbrigðisnefndar sem einnig gefur út 

tóbakssöluleyfi (Sturla Böðvarsson, 2007). 

Öllum þessum leyfum fylgir mismunandi umsóknarferli og gagnaöflun. Leyfin  

hafa mismunandi gildistíma sem þýðir að það þarf að endurnýja þau á 

mismunandi tímum. Auk þess þarf, við endurnýjun sumra þeirra, að fara í 

gegnum sama ferlið og þegar sótt var um leyfið í upphafi. Þetta stendur allt til 

bóta ef fyrirliggjandi frumvarp til laga tekur gildi (Sturla Böðvarsson, 2007). 

4.3.2 Vörumerki 
Samkvæmt lögum um vörumerki fæst vörumerkjavernd með skráningu eða 

notkun vörumerkis. Einkaleyfisstofa tekur við skráningu vörumerkis (Lög nr. 

17/1997). Vörumerki gera neytendum kleift að aðgreina vörur og þjónustu eins 

aðila frá vörum eða þjónustu annars aðila. Vörumerki þjóna mikilvægu 

hlutverki við markaðssetningu og geta haft mikið auglýsingagildi. Oft eru 

vörumerki ein verðmætasta eign fyrirtækja. Skráningin gildir í 10 ár í senn með 

endurnýjunar möguleikum (Einkaleyfisstofa, 2007). Þekkt vörumerki er ákeðin 

auglýsing á vörunni eða þjónustunni sem neytendur leita oft eftir í þeirri 
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merkingu að geta gengið að staðlaðri ákveðinni vöru eða þjónust, eins og 

Coffee World er.  það að það sé þekkt merki, mun það laða  að sé viðskiptavini 

sem sækjast eftir ákveðnum söðlum.  

4.3.3 Lög og reglugerðir 
Lög og reglugerðir sem lúta beint að rekstri kaffihúsa á Íslandi,  eru nú á 

mismunandi stöðum í löggjöfinni. Það eru fjölmörg lög og reglugerðir sem á 

einn eða annan hátt snerta starfsemi kaffihúsa (viðauki x ). Búið er að gefa út 

frumvarp til laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. þar sem breytt 

er þeim sem fyrir eru á leyfisveitingum og ferlinu öllu. Þykir auðveldara fyrir 

þá sem að þessum málum koma að geta nálgast reglur sem um þetta fjalla á 

einum stað en ákvæði um þessi leyfi eru nú á mismunandi stöðum í löggjöfinni 

(Sturla Böðvarsson 2007). 

4.3.4 Samkeppni og samkeppnisaðilar 
Skilgreina má samkeppni á fjórum stigum eftir nálægð eða sýnileika 

keppinautarins: 

� Samkeppni í vörutegund 

� Samkeppni innan atvinnugreinaflokks 

� Samkeppni innan atvinnugreinarinnar 

� Heildarsamkeppni  

(Gylfi Einarsson 2000 bls. 61) 

Keppinauturinn er einkum í öðrum fyrirtækjum sem bjóða upp á sömu eða 

svipaða vöru og þjónustu. Því verður Kaffi-Buna að bregðast við þörf 

viðskiptavinarins og kanna viðhorf almennings. Þessi markhópur sem Kaffi-

Buna hefur áhuga fyrir skiptir gífurlega miklu máli í stefnumótun fyrirtækisins, 

því það eru margir sem keppa um ráðstöfunarfé þeirra (Gylfi Einarsson 2000 

bls. 61). 

Þegar við höfum áttað okkur á því hverjir okkar helstu keppinautar eru, þá er 

næsta skref að læra af þeim og verða betri. Skilgreina og skipuleggja 

framtíðaráætlun, meta veikleika og styrkleika, ógnanir og tækifæri fyrirtækisins 
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og finna úr hvernig og hvers vegna sumum fyrirtækjum vegnar betur en öðrum 

á samkeppnismörkuðum “bencemarking” (Gylfi Einarsson 2000 bls. 61). 

Helstu samkeppnisaðilar á Íslandi eru: 

Kaffitár og Te og kaffi flytja inn, brenna og mala sitt eigið kaffi og selja undir 

sínum vörumerkjum bæði í kaffihúsum og í verslunum. 

Önnur kaffihús eru einnig starfrækt á landinu og eru þau flest staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem markaðurinn er stærstur. Verð á þeirra vörum er 

mismunandi og fer það að mestu leyti eftir gæðum vörunnar og þjónustunnar 

(www veitingastaðir.is 2007). 

Neytendur hafa val um ýmsar vörutegundir af kaffi og má þar nefna; Merilld, 

Gevalia, Maxwellhouse, Bragakaffi, BKI o.fl. Framleiðendur þessara vara stíla 

inn á magninnkaup hjá verslunum sem skilar sér í lægra vöruverði til neytenda 

sjá (viðauka 2)  (Atli Freyr Sveinsson 2007) . 

4.3.5 Aðrir þættir í ytra umhverfi 
Með stofnun fyrirtækis, Kaffi-Buna er fyrirtækið orðnir hluti af efnahagslífi 

þjóðarinnar og auk þess sem það gegnir það hlutverki í alþjóðlegu hagkerfi. 

Vegna tækniframfara eru samskipti miklu hraðari og jafnframt skapa þau til 

tækifæra á alþjóðavettvangi. Ætla má að góð stjórnun og nákvæm áætlanagerð 

mun sjá til þess að Kaffi-Buna geti starfað með góðum árangri í mörgum 

löndum samtímis (Elísabet Gunnarsdóttir og Sigrún Kristín Magnúsdóttir bls. 

291).  
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5. Markaðurinn 
Markaðsafstaða segir til að ná markaðnum sínum, verði Kaffi-Buna að 

skilgreina þarfir markhópa sinna og fullnægja þeim skilvirkari og hagkvæmari 

en samkeppnisaðilarnir (Bogi Þór Siguroddsson, 2000, bls. 29). 

5.1 Hver er eftirspurnin? 
Kaffineysla Íslendinga frá 1957 hefur að undanförnum árum verið nokkuð jöfn 

ef miðað er við innflutning á ári, en er þó að aukast eftir árið 2003 sem bendir 

til breyttra lifnaðarhátta landsmanna. 

Mynd 2: Kaffineysla á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2007). 

Aukinn ferðamannastraumur kallar á aukna þjónustu þar á meðal aukið úrval 

kaffihúsa. Tölur sýna aukna kaffineyslu á Íslandi.  
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Mynd 3: Erlendir gestir um Leifsstöð (Samgönguráðuneytið, 2007) 

Erlendir gestir um Leifsstöð til ársins 2015 (framreikningar miðaðir út frá 

3%, 6% og 9% árlegri aukningu að jafnaði) (Samgönguráðuneytið, 2007). 

Fjöldi ferðamanna til Íslands er alltaf að aukast. Það má því ætla að þörfin fyrir 

kaffihúsum aukist í hlutfalli við það fyrir utan breytta lífsvenjur landans.  

Miðað við könnun drekka Íslendingar á ári 240.900.000 bolla af kaffi (Atli 

Freyr Sveinsson, 2007). Ef tekið er fyrir  fólksfjöldi í Reykjavík og nágrenni 

31.desember 2006, þá er fólksfjöldi þar tuttugu ára og eldri um 160.000 manns 

(Hagstofa Íslands, 2007).  

Eins og áður hefur komið fram þá er talið að um 80 % fullvaxta fólks drekki 

kaffi að staðaldri þá er það hátt hlutfall af þeim sem koma til landsins og þeirra 

sem fyrir eru. Samkvæmt könnun þá eru íslenskar konur að drekka fleiri 

kaffibolla á kaffihúsum en íslenskir karlar og því stærri markhópur.  Konur 

1,25 en karlar 0,9 sinnum á viku. Þrátt fyrir að karlar drekki fleiri bolla á dag 

en konur. Karlar drekka  2,42 bolla, og konur drekka 1,97 bolla. Almennt 

drekka Íslendingar  2,20 kaffibolla á dag sjá (viðauka 2) ( Atli Freyr Sveinsson 

2007).  

5.2  Áætluð markaðshlutdeild 
Vegna aukinnar kaffineyslu sjá (viðauka 2), þá er það von og stefna stjórnar að 

markaðshlutdeild verði innan fárra ára 15% á Íslandi. Farið er varlega í 

áætlanir (sjá rekstraráætlun) og áætlað að í fyrstu verði markaðshlutdeild um 

2% og eru útreikningar miðaðir við það. Þar sem áætluð er aukning 

ferðamanna og aukning í kaffidrykkju landans er  þörf fyrir  blómlegri 

kaffihúsamenningu. Kaffi-Buna mun komi með sérstaka menningu þar sem 

ekki verður boðið upp á áfenga drykki, og veita gæða, staðlaða þjónustu. Með 

það að leiðarljósi að laða til sín viðskiptavini allan opnunartímann ekki bara 

síðdegis (Samgönguráðuneytið 2007). 

Í dag er í Reykjavík kaffihús þar sem hagsmunir verslunarrekenda og þeirra 

kaffihúsa sem fyrir eru þar stangast iðulega á við hagsmuni verslunarrekanda 

og íbúa – en hér er átt við þau “kaffihús” sem betur færi á að kalla ölduhús þar 

sem mest er veitt af áfengi en ekki kaffi, auk þess sem starfsemin er öflugust 

síðla kvöld og eftir miðnætti. Veitingarekstur á að sjálfsögðu heima á þessu 
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svæði, en hann þyrfti að vera mun fjölbreyttari en nú er og skilin á milli 

kaffihúsa, matsölustað og skemmtistaða skýrari. Mörg þeirra “kaffihúsa” sem 

starfandi eru í borginni starfa í veru eins og skemmtistaðir eða næturklúbbar 

(Morgunblaðið, 2007). Samkvæmt þessari umfjöllun þá virðist vanta kaffihús 

sem er bara kaffihús og tækifæri fyrir Kaffi-Buna að koma sér fyrir.

Ef hugað er að neyslu Breta þá er kaffidrykkja að vinna á. Samkvæmt könnun 

sem  byrt er í Bretlandi á vegum Datamonitor, drekkur hver Breti  204 

kaffibolla á ári. Hlutur kaffis  er nú 11,3%  í drykkjum án áfengis og hefur 

aukist um 1,6%.. Kaffihúsum hefur farið ört fjölgandi í Bretlandi síðustu ár og 

hafa þau notið mikilla vinsælda hjá ungu kynslóðinni (Morgunblaðið, 2007). Í 

Bretlandi þar sem allir eru að flýta sér og hafa breytingar átt sér stað, því 

samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Bretlands hefur kaffi komið í stað öls í 

neyslukörfu Breta. (vísir.is, 2007).  Þetta bendir til þess að það sé að skapast ný 

kaffihúsamennig í nágranna löndunum. 

5.3 Markhópar 
Ætlunin er að höfða til sem flestra sem vilja eiga viðskipti við Kaffi-Buna.  

Coffee World byrjaði að byggjast upp í kringum háskóla í Asíu og mætti, til að 

afmarka og leggja mesta áherslu á aldurinn 20 - 49 ára. Að athuguðu máli þá er 

ekki alltaf sama sem merki milli þeirra sem drekka mest kaffi og þeirra sem 

munu koma til með að fara á kaffihús. En eins og sjá má á könnun er 

ákjósanlegasti viðskiptavinahópurinn á aldrinum 20-29 ára. Þessi hópur er 

greinilega að fara oftast á kaffihús en er ekki að drekka flesta kaffibolla.  Sjá 

(viðauka 2).  Það þarf að flétta saman þessum aldurshóp einnig næsta fyrir 

ofan. Þessi hópur fer oftast út en hinn drekkur meira kaffi. Samkvæmt 

meðfylgjandi töflu 1 að eftir því sem aldurinn færist yfir þá er drukkið fleiri 

bollar af kaffi. Því  er stefna  að ná til þessa hóps með því að gera umhverfið 

hjá Kaffi-Buna umhverfisvænna fyrir þá aldurshópa sem drekka mest kaffi 

(Atli Freyr Sveinsson, 2007). 
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Tafla 1: Aldur og kaffineysla 

Fara á Drekka kaffi  
Aldur kaffihús Aldur almennt

50-59           1,04 50-59           3,13 bolla á dag
 60-75           0,68 60-75           3,40 bolla á dag

 12-19            ,71 12-19           0,05 bolla á dag
 20-29           1,66 20-29           1,03 bolla á dag
 30-39           1,11 30-39           2,35 bolla á dag
 40-49           1,10 40-49           3,33 bolla á dag

5.4 Markaðsstærð 
Almennt drekka Íslendingar 2,20 kaffibolla á dag; karlar 2,42 bolla og konur 

1.97 bolla. Karlar fara 0,9 sinnum á viku á kaffihús á meðan konur fara 1,25 

sinnum. Um 14% Íslendinga segjast hafa rafknúna expressóvél á heimilinu 

(Atli Freyr Sveinsson, 2006). 

Ef bera á saman magn á íbúa og og kaffineyslu í magni, þá má sjá á súluritinu 

fyrir neðan að kaffineysla er að aukast aftur þó svo að magn á íbúa sé ekki 

komið upp í það magn eins og það var í kringum árin1960 til 1965.  
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Mynd 4: Magn á íbúa (Hagstofa Íslands, 2007) 

5.4.1 Kaffineysla á Norðurlöndum. 
Kaffineysla á Norðurlöndum hefur verið nokkuð jöfn. Það má greina smá 

sveiflur í neyslu. Ísland virðist vera að auka neyslu og Finnar eru með nokkuð 

jafna neyslu. Hjá Dönum, Svíum og Norðmönnum er neysla frekar að dragast 

saman þó svo að Norðmenn neyti mest af kaffi á Norðurlöndum miðað við kg. 

pr. Íbúa, sjá (viðauka 3). 



Háskólinn á Akureyri  Viðskiptadeild 

20 

Um aldamótin 2000 voru Norðmenn  heimsmeistarar í kaffidrykkju en 

samkvæmt tölfræði Alþjóðakaffistofnunarinnar (ICO) brúka þeir að meðaltali 

9,9 kíló af kaffi á mann á ári.Samkvæmt tölum ICO drekka Norðmenn tvöfalt 

meira kaffi en evrópskur meðaltalsmaður, en hann notar 5 kíló af kaffi á ári.  Í 

Noregi þar sem Norðmenn hafa ætíð talið sig standa í skugga Finna hvað 

kaffineyslu varðar. Nú hafa þeir hins vegar slegið nágrönnum sínum við. 

Miðað við meðaltalsnotkunina, 9,9 kíló á mann á ári, jafngildir það því að hver 

Norðmaður, börn og gamalmenni meðtalin, drekki 3 bolla af kaffi á dag 

(Morgunblaðið, 2007). 
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Mynd 5: Kaffineysla á Norðurlöndum 1994-2006 (Heiðrún Sigurðardóttir, 2007).  

5.4.2 Markaðssvæði í forgangi 
Kaffi-Buna setur sér þau markmið að vera ekki eingöngu með kaffihús á 

Íslandi, heldur með tímanum útvíkka starfsemi sína til nágrannalandanna. 

Eftirfarandi listi yfir forgangsröðun markaðssvæða: 

� Reykjavík, Ísland 

� Kaupmannahöfn, Danmörk 

� Þórshöfn, Færeyjar 

� Fjarðabyggð, Ísland 

� Sauðárkrókur, Ísland 

 

Tafla 2: Verk- og tímaáætlun 
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Verk- og tímaáætlun
Verkþáttur Tímabil 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Kaffihús Reykjavík jún.07
2. Kaffihús í Kaupmannahöfn jún.08
3. Kaffihús í Þórshöfn, Færeyjum jún.12
4. Kaffihús í Fjarðabyggð des.12
5. Kaffihús á Sauðárkróki jan.13

Eigendur Kaffi-Buna hafa tekið þá ákvörðun að markaðssetja sig á þessum 

markaðssvæðum með tilliti til hugsanlegra hagkvæmra niðurstaðna. Með því 

að byrja á Íslandi á höfuðborgasvæðinu á fjölmennasta staðnum á landinu og 

færa sig síðan á erlenda grund og koma síðan til Íslands. Staðsetja sig á smærri 

stöðum með það í huga að komast að því hvort það sé rekstrargrundvöllur fyrir 

kaffihús á fámennari stöðum landsins. Tímaáætlunin er miðuð við að kynna 

fyrirtæki  þegar að ná  á stærri stöðum ferðamanninum um mitt sumar og á 

landsbyggðinni er horft til jólastemmingaunnar (Gunnar Bragi Sveinsson 

2007). 

5.5 Kröfur viðskiptavina 
Kröfur neytenda eru hröð og góð þjónusta þegar við á eða afslappað notanlegt 

umhverfi þar sem hægt er að setjast niður og spjalla saman (Pétur Friðjónsson, 

2007).  Til að geta uppfyllt þarfir viðskiptavina þurfa stjórnendur Kaffi-Buna 

þekkja þarfir þeirra. Lykilatriði er að vita um væntingar viðskiptavina og 

frammistöðu Kaffi-Buna. Það má komast að því með því að framkvæma 

mælanlegar markaðskannanir s.b.r. hulduheimsóknir og nýta árangur þess til að 

geta gripið til viðeigandi aðgerða til að vera í góðum tengslum við 

viðskiptavinina (Samtök verslunar þjónustu, 2007 B). 
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Mynd 6: Þjónustuþættir (Kaupskip, 2007) 

Kaffi-Buna þarf að gæta að öllum þessum þáttum til þess að þjónustugæðin 

standi undir væntingum viðskiptavina (Margrét Reynisdóttir, 2006, bls.7). 

Ímynd fyrirtækisins hefur mikið að segja varðandi möguleika þess til að ná 

ákjósanlegri sölu og góðri arðsemi. Ímynd Kaffi-Bunu er í raun heildarálit allra 

neytenda á fyrirtækinu og hefur  því mikil áhrif á eftirspurn eftir þjónustu þess. 

Því þarf að vernda ímynd þess frá upphafi því hún er viðkvæm fyrir 

skakkaföllum. Meðal þeirra þátta sem skapa ímynd fyrirtækis eru, hlutverk, 

persónuleiki, vara/þjónusta, staðsetning, verðlagning, starfsfólk og þægindi 

(Ingibjörg Sigurðardóttir, 2007, bls.45). 

Kaffi-Buna mun vilja geta boðið viðskiptavinum þá aðstöðu fyrir kaffifundi þar 

sem þjónusta er í hávegum höfð og búnaður til kynninga mun verða til staðar ef 

á þarf að halda. Verðstefna sé viðráðanleg en komi ekki niður á 

þjónustuþættinum (Pétur Friðjónsson, 2007). ”Ef gæðaþjónusta eða gæði 

almennt eiga að geta skilað árangri, verður að líta á þau sem driffjöður 

fyrirtækisins – það sem gerir fyrirtækið kleift að ná forgangsmarkmiðum” 

(Albrecht, Karl, 1994 bls. 116). 

5.6 Þjónustugæði 
En hvað er þjónusta og hver eru einkenni hennar?  Mikilvægt er að gera sér 

skýra grein fyrir því hverju þarf að huga sérstaklega að þegar verið er að 

markaðssetja þjónustu.  Slíkt er nauðsynlegt fyrir Kaffi-Bunu því að fyrirtækið 

er þjónustufyrirtæki og byggir afkomu sína á því að veita viðskiptavinum 

sínum margvíslega þjónustu á sviði veitingareksturs ( Ingibjörg Sigurðardóttir 

bls. 62 ). 

Það sem að fyrst og fremst einkennir sölu á þjónustu frá sölu á vöru er að 

þjónusta er óáþreifanleg, hana er ekki hægt að geyma á lager og hún tengist 

oftast huglægu mati viðskiptavinar á gæðum og áreiðanleika þeirrar þjónustu 

sem hann fær.  Aðrir þættir sem móta sérstöðu þjónustu eru að hún byggist oft 

á upplýsingum og þekkingu að framleiðandi og neytandi hittast oftast augliti til 

auglitis þar sem að þjónusta er veitt um leið og hún er búin til (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2000, bls.2 og Zeithaml, V.A. og Bitner, M.J., 2003, bls. 3-5). 
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Hágæðaþjónusta og vara  eru í raun ódýrari en sú sem er illa gerð, því þau gæði 

sem eru vönduð þarfnast síður endurbóta. Það er besta auglýsing sem hugsast 

getur – ánægður viðskiptavinur, sem ber út hversu frábær varan sé, mun eflaust 

leiða af sér nýja viðskiptavini. Gæðin leggja grundvöllinn að því að 

viðskiptavinurinn komi aftur sem skapa tryggan hóp viðskiptavina (Elísabet 

Gunnarsdóttir og Sigrún Kristín Magnúsdóttir bls. 235).  

Viðskiptavinur sem ekki fær þörfum sínum fullnægt eða er óánægður er 

líklegur til að fjalla á neikvæðan hátt um fyrirtækið sem getur reynst 

fyrirtækinu dýrkeypt  (Timm, P.R., 1995, bls. 9 og Möller C. og Hegedahl, P., 

1988, bls. 9). 

Öll fyrirtæki veita þjónustu í einhverjum mæli og mörg hver byggja afkomu 

sína nær eingöngu á þeirri þjónustu sem þau bjóða. Það er því mikilvægt að 

allir starfsmenn innan Kaffi-Buna, hvort sem er stjórnendur eða hinn almenni 

starfsmaður, séu meðvitaðir um mikilvægi þess að veita góða þjónustu. 

Undirstaða fyrir velgengni fyrirtækja, hvort heldur er framleiðslu- eða þjónustu 

fyrirtækja, er gæði þeirrar þjónustu sem þau veita.  

En ýmsar spurningar vakna.  Hvað er hægt að gera til að komast að því  hvort 

viðskiptavinurinn er ánægður eða óánægður? Hvernig er hægt að koma  í veg 

fyrir að viðskiptavinurinn verði óánægður? Er viðskiptavinurinn ánægður með 

þá þjónustu sem hann fær á kaffihúsinu sem hann sækir? Hverjir eru kostir og 

gallar þeirrar þjónustu sem er í boði? Hvað veldur því að þetta kaffihús er valið 

en ekki hin? Er þetta kaffihús betra en hin?  Af hverju velja viðskiptavinir að 

skipta um þjónustuaðila? Þetta eru meðal spurninga sem æskilegt er að fá 

svarað til að geta uppfyllt væntingar viðskiptavina gagnvart þeirri þjónustu sem 

þeir kaupa.  Leita má svara við slíkum spurningum með margvíslegum 

markaðsrannsóknum svo sem rýnihópum og/eða spurningakönnunum meðal 

viðskiptavina 

5.7 Markaðsstefna 
Markaðsstefna er einn af grundvallarþáttum í rekstri Kaffi-Bunu.  Mikilvægt er 

að fyrirtækið sé framsækið og ábyrgt og leggi áherslu á að veita öllum 

viðskiptavinum sínum góða þjónustu og stuðla að jákvæðri kaffimenningu. 

Sérstaða hugmyndarinnar er að vera aðili að alþjóðlegri keðju.  Einnig getur 
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verið fólgin sérstaða í staðsetningu, tengingu við stofnun m.a. fjármálstofnun, 

framhaldsskóla og verslunarkjarna sem draga að viðskiptavini. Stuðst verður 

við markaðsrannsóknir til að kanna hug hugsanlegra viðskiptavina.  Því getur 

verið gagnlegt að einfalda málið með því að draga þessi atriði saman í fjóra 

þætti. ,,Vöffin fjögur” vara, verð, vettvangur og vegsauki. Mikilvægt er að val 

á áherslumarkaði og aðgerðum sé samofin heild (Ágúst Pétursson o.fl., 1987, 

bls. 14-16).  

5.8 Kynning og staðsetning 
Kynningastarf er oft á tíðum nokkuð stór kostnaðarliður hjá fyrirtækjum en 

nauðsynlegur. Mikilvægt er að unnið sé eftir settum reglum og markmiðum og 

samkvæmt fyrirfram ákveðinni stefnu. 

Markmið við kynningarstarf er þríþætt: 

� Láta vita af þjónustunni 

� Minna á þjónustuna 

� Hvetja til sölu  (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2007, bls. 44). 

Það er nauðsynlegt að gæta þess að kynningastarfi sé stýrt á þá leið að það skili 

sem mestum árangri. Því þarf að leitast við að ná athygli allra sem málið 

varðar.  

Almannatengsl eru þáttur sem alls ekki má vanmeta. Þátttaka starfsmanna í 

kynningu og að skrifa greinar í blöð, tímarit og á vefsíður, útgáfa bæklinga og 

fréttatilkynningar í fjölmiðla eru meðal þeirra leiða sem vert er að hafa í huga 

þegar ætlunin er að vekja athygli á fyrirtækinu og starfsemi þess. Æskilegt er 

að nafn fyrirtækisins, Kaffi – Buna  komi fram á sem flestum stöðum 

(Ingibjörg Sigurðardóttir, 2007, bls.44). 

Staðsetning kaffihúsa hjá Kaffi-Bunu er ekki síst mikilvæg og jafnvel 

lykilatriði í samkeppninni. Stefnumarkandi ákvarðanir varðandi staðsetningu 

taka til dæmis mið af nálægð við viðskiptavini og byrgja, nálægð við hráefni, 

kostnaði við rekstur og byggingu og hvort hægt sé að fá hæft starfsfólk til 

vinnu á viðkomandi stað (Iðntæknistofnun, 2007).  
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5.9 Framtíðamarkmið 
Gerð er grein fyrir eðli og umfangi verkefnisins og sú þörf skilgreind sem 

ætlunin er að leysa með því. Í áætlunum er algengt að gerðar séu áætlanir með 

ítarlegum hætti fyrir fyrsta árið og þá skipt á fjóra ársfjórðunga en einnig eru að 

jafnaði gerðar áætlanir lengra fram í tímann, gjarnan til samtals þriggja ára.   

Jafnframt er hugað að lengri framtíð eftir því sem aðstæður leyfa og mál þróast. 

Reynsla og þekking starfsmanna innan Kaffi-Bunu hefur mikil áhrif á kostnað. 

Með vaxandi framleiðslu eykst þekking innan fyrirtækisins, bæði við 

framleiðslu, stjórnun og tækniþróun. Þessi aukna þekking mun skila sér í lægri 

meðalkostnaði við vaxandi framleiðslu og má líkja við þá kostnaðarlækkun 

sem verður við tækniframfarir (Ágúst Einarsson, 1999, bls.143). 

Til að stjórnendur Kaffi-Bunu geti glöggvað sig á einkennum reksturs síns 

fyrirtækis er mikilvægt að búa yfir vitneskju um kostnað innan fyrirtækisins sjá 

(viðskiptaáætlun). Gott væri að Kaffi-Buna hugaði að því að gera 

stefnumarkandi greiningu kostnaðar sem felur í sér að fyrirtækið rannsakar 

mismun á ýmsum kostnaðarþáttum í samanburði við samkeppnisaðila og 

freistar þess að jafna þann mun. Út frá kostnaðarferlum framleiðslunnar er 

hægt að finna hagkvæmustu afkastagetu fyrirtækisins og lámarka meðalkostnað 

til langs tíma (Ágúst Einarsson, 1999, bls.147-148).  
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6. Rekstraráætlun 
Rekstraráætlun er fyrirframútreikningur á kostnaði, tekjum og afkomu. Í 

rekstraráætluninni er farið í gegnum helstu tekju og gjaldaliði sem myndast í 

rekstri kaffihússins. Niðurstaðan sýnir hversu mikill rekstrarkostnaðurinn er. 

Miðað við útreikninga er miðað við að standsetja  2 kaffihús. Þ.e. eitt á ári 1 og 

annað á ári 2. og er kostnaður tekjur og leyfisgjöld miðuð út frá því.  

Öll verð koma frá eigendum Fast-eignarhalds ehf. nema annað sé tekið fram og 

öll verð eru án virðisaukaskatts. Ætla má að eftir að fyrirtækið sé komið í 

rekstur að það fáist betri samningar við lánadrottna og er reiknað út frá því. 

Hafa ber í huga að ekki er komið svar um leyfisgjöld fyrir starfsleyfi í 

Danmörku og hafa ber það í huga þegar reikningar eru skoðaðir.  

6.1 Tekjuáætlun:  
Til að finna út tekjur fyrirtækisins þarf að gefa eftirfarandi forsendur:  

Tafla 3: Forsendur við gerð tekjuáætlunar 

Fjöldi Fjöldi Viðvera Skammtar verð Sala Sala
Tímabil kaffihúsa Opið  sæta kúnna Nýting á dag áskömmtum áársf . mánuði 

2.ársfj. 1 12 klst. 50 1 klst. 20% 120 510 kr. 5.508.000 kr. 1.836.000 kr. 
3.ársfj 1 12 klst. 50 1 klst. 25% 150 510 kr. 6.885.000 kr. 2.295.000 kr. 
4.ársf. 1 12 klst. 50 1 klst. 30% 180 510 kr. 8.262.000 kr. 2.754.000 kr. 
1.ársf 2 12.klst. 50 1 klst. 40% 240 510 kr. 22.032.000 kr. 7.344.000 kr. 
2.ársfj. 2 12.klst. 50 1 klst. 42% 246 510 kr. 22.582.800 kr. 7.527.600 kr. 
3.ársfj 2 12.klst. 50 1 klst. 43% 252 510 kr. 23.133.600 kr. 7.711.200 kr. 
4.ársf. 2 12.klst. 50 1 klst. 44% 258 510 kr. 23.684.400 kr. 7.894.800 kr. 
1.ársf 2 12.klst. 50 1 klst. 45% 264 510 kr. 24.235.200 kr. 8.078.400 kr. 
2.ársfj. 2 12.klst. 50 1 klst. 45% 270 510 kr. 24.786.000 kr. 8.262.000 kr. 
3.ársfj 2 12.klst. 50 1 klst. 45% 270 510 kr. 24.786.000 kr. 8.262.000 kr. 
4.ársf. 2 12.klst. 50 1klst. 45% 270 510 kr. 24.786.000 kr. 8.262.000 kr.

Á fyrsta ári eru eitt starfandi kaffihús en þeim er strax á öðru ári fjölgað í tvö. 

Ekki er gert ráð fyrir frekari aukningu þessi þrjú ár. Miðað við ofangreindar 

forsendur lítur tekjuáætlun svona út: 

Tafla 4: 
Tekjuráætlun

Ár 1 Ár. 2 Ár 3
Tekjur 

Sala án vsk........................ 20.655.000 91.432.800 98.593.200
Aðrar tekjur.................... 0 0 0

20.655.000 91.432.800 98.593.200



Háskólinn á Akureyri  Viðskiptadeild 

27 

6.2 Gjaldaliðir 
Gjaldaliðum er skipt niður í breytilegan kostnað, fastan kostnað og 

fjármagnskostnað (Ágúst Einarsson , 1999, bls.104). Farið verður yfir þessa 

þætti og gerð grein fyrir þeim forsendum sem liggja að baki hverju sinni. 

6.2.1  Breytilegur kostnaður 
Breytilegur kostnaður er sá kostnaður sem breytist með breyttu 

framleiðslumagni  (Ágúst Einarsson , 1999, bls.104).  Eftirfarandi flokkar eru 

breytilegur kostnaður hjá Kaffi-Bunu. 

Efniskostnaður:  

Efnisnotkun eru áætluð um 20% af sölutekjum. 

Umbúðir: 

Umbúðir eru áætlaðar  um 10% af sölutekjum. 

Laun og launatengd gjöld: 

Laun og launatengd gjöld eru miðuð við að fyrsta árið séu þrír starfsmenn hjá 

fyrirtækinu. Heildar launakostnaður vegna starfsmanns er áætlaður rúm 

200.000 kr á mánuði að meðaltali fyrsta árið en ár 2 og þrjú lækka meðaltalið 

niður í 155.000 kr . En inní þá upphæð eru ekki reiknuð launatengd gjöld sem 

áætluð eru 30% (http://efling.is). Fyrsta árið eru heildarlaunin 7.195.500 ár tvö 

er þau 26.520.000. kr. og haldast óbreytt. Ekki er tekið tillit til launahækkunna 

sem ætla má að verði um 5%.á ári 

 

Leyfisgjald: 

Ákveðið leyfisgjald þarf að greiða og er það samkvæmt gjaldskrá Coffee 

World ($20.000 pr. kaffihús) 1.300.000 kr. Miðað við gengi 1USD = 65 ISK. 

(Kaupþing, 2007)      

Annar kostnaður: 

Annar kostnaður  eru áætlaður um 10% af sölutekjum.  
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6.2.2  Fastur kostnaður 
Fastur kostnaður er sá kostnaður sem óháður er sölu og framleiðslumagni 

Kaffi-Bunu (Ágúst Einarsson, 1999, bls.104).  

Undir þennan lið falla eftirfarandi flokkar:  

Stjórnunarlaun og bókhaldsaðstoð: 

Áætlaður er að sá kostnaður verði 1.200.000 kr. fyrsta árið. Ár tvö er hann 

áætlaður 2.400.000 kr og helst óbreyttur. 

Sölu- og auglýsingakostnaður: 

Áætlað er að sá kostnaður verði 1.300.000 kr. fyrsta árið. Ár tvö verður hann 

kominn upp í 2.400.000 kr. og helst óbreyttur.. 

Húsaleiga: 

Áætlað er að sá kostnaður verði rúm 330.000 kr. á mánuði. Ári 2 verðu leigan 

tæp 600.000 kr.á mánuði eða tæpar 7.000.000 kr á ári. 

Rafmagn, hiti og sími: 

Áætlað er að sá kostnaður verði 40.000 kr. fyrsta árið. Ár tvö verði sá 

kostnaðurinn um 53.000 kr. á mánuði eða 640.000 kr á ári og helst óbreyttur. 

Tryggingar: 

Slysatryggingar starfsmanna og innbústrygging og rekstrartrygging er 

samkvæmt tilboði: rúmar 150.000 kr. á ári og með aukinni útfærslu mun hún 

aukast í 304.000 kr. á ári.  

Viðhaldskostnaður: 

Viðhaldskostnaður er áætlaður 200.000 kr. á fyrsta ári, þ.e. meðan öll áhöld og 

innréttingar eru nýjar. Á ári tvö verður hann um 250.000 kr. og helst óbreyttur 

upp frá því. Lítill viðhaldskostnaður er þar sem áhöld og innréttingar eru nýjar 

auk þess sem endurnýjun á sér stað reglulega. 

Akstur: 

Aksturskostnaður er áætlaður 450.000 kr. fyrsta árið en á ári tvö er hann 

500.000 kr. og helst óbreyttur. 
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Royalty fee 6%: 

Gjald sem greitt er sem hlutfall af veltu til eigenda viðskiptaleyfis. Fyrsta árið 

greiðir Kaffi-Buna rúmar 1.200.000 kr. Ár tvö er greiðsla tæpar 5.400.000 kr. 

Ár þrjú er greiðsla tæpar 6.000.000 kr. 

 

6.2.3  Fjármagnskostnaður 
Fjármagnskostnaður er  kostnaður vegna vaxta- og lántökugjalda af skuldum 

Kaffi-Buna (Ríkiskassinn, 2007). Tekin verða tvö lán á tímabilinu 2 * 

7.000.000 kr.  alls 14.000.000 kr. og reikna má með lántöku og stimpilgjaldi  sé 

3,5%. Áætlaðir vextir eru 5% og verðbætur eru 4%. Tekjuskattur er 18% og 

fjármagnsskattur er 10% 
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7. Fjármál 
7.1 Núllpunktsgreining 

Núllpunktsgreining sýnir hve margar einingar þarf að selja þannig að tekjur 

verða jafnar gjöldum. 

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

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

Friðgeirsson bls. 224).  

Við greiningu á núllpunktinum er notaðar kostnaðartölur frá þriðja rekstrarári. 

Tafla 5: Framlegð og kostnaður 

Tekjur

Söluverð 510
Breitilegur kostnaður 
Efnisnotkun 20% 102
Umbúðir 10% 51
Annar kostnaður 10% 51
Royalty fee 6% 30,6
Breytilegur kostnaður alls 234,6

Framlegð 275,4

Taflan hér að ofan sýnir hver mismunur er milli tekna og breytilegs kostnaðar á 

hvern seldan skammt, þ.e. framlegð á einingu. Fastur kostnaður á einingu er 

221 kr. Rekstrarhagnaður á einingu er því 54,4 kr. Fastur kostnaður er  

42.729.000   kr. og því er næst núllpunktur við sölu á 93.786 skömmtum á ári 

eða tæplega 23.446  skömmtum á mánuði. 
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Mynd 8: Núllpunktur 

Þar sem gert er ráð fyrir í áætlun að selja um 48.600 skammta á mánuði nær 

fyrirtækið að skila hagnaði þar sem magnið er töluvert meira en núllpunktur 

segir til um.  

7.2 Fjármögnunaráætlun 
Til að skoða fjárþörf þarf að líta á hvernig handbært fé í lok hvers ársfjórðungs 

sem er samkvæmt sjóðstreyminu.  

Handbært fé (til) frá rekstri
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Mynd 9: Handbært lausafé  

Eins og sést á mynd er lausafjárstaða neikvæð fyrsta árið og síðan er staðan 

jákvæð og er komin í 2.472.103 kr. sem sýnir að starfsemin er að standa undir 

sér og er það jákvætt fyrir fyrirtækið og væntingar um góða 

framtíðamöguleika. 
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Mynd 10: Veltufé. 

Tap er á rekstri Kaffi-Buna fyrst í stað. Ástæða þess er að stofnkostnaður er 

mikill í upphafi. Á TB 6 er dæmið farið að snúast við. Afskriftir eru áhöld og 

tæki 20%, bifreið 10%, og annað (stofnkostnaður ) 15%. Veltufé er neikvætt til 

að byrja með, en á TB 5 er það komið upp fyrir núllið og verður síðan jákvætt 

og er komið í 9.634.709 kr. fyrir ár þrjú, eða tæpar 2.469.711. kr. fyrir síðast 

ársfjórðung.  
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8. Stofnkostnaðaráætlun 
Stofnkostnaður er ekki venjulegur rekstrarkostnaður því hann afskrifast á 

nokkrum árum, en rekstrarkostnaður er færður til gjalda þegar til hans er 

stofnað. (Gestur Bárðarson & Þorvaldur Finnbjörnsson bls.65) 

Tafla 6: Stofn efnahagur 

Fasteignir
Áhöld og tæki 2.800.000
Bifreiðar 1.050.000
Annað 1.460.000
Handbært fé

Eignir samtals 5.310.000

Hlutafé 1.500.000
Annað eigið fé -3.190.000

Lán  1 7.000.000
Viðskiptaskuldir

Skuldir og eigið fé samtals 5.310.000

Stofn efnahagur 

Fyrirhugað er að stofnendur leggi fram 500 þúsund kr. hver fyrir sig. Í upphafi 

reksturs og sömu upphæð á ári tvö. Annað, þá er inni í því leyfisgjald 

1.300.000 kr. og stofnkostnaður Kaffi-Buna, einkahlutafélags 160.000 kr. (Ásta 

Ólöf Jónsdóttir 2007).  

8.1 Framkvæmdaáætlun 
Framkvæmdaáætlunin miðast við að opna í fyrstu eitt kaffihús og síðan annað á 

ári tvö og eru útreikningar í skýrslunni til samræmis við það. Í upphafi verða 3 

starfsmenn ráðnir og á ári tvö 7 starfsmenn til viðbótar.  Þess ber að geta að 

stjórnendur líta svo á að hin Norðurlöndin séu spennandi kostur þar sem Ísland 

er lítill markaður og má leiða líkum að því að farið verður hraðar í 

uppbyggingu ef viðskiptasérleyfi næst fyrir þau lönd.  
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9. Fjárhagsáætlun 
Fjárhagsáætlun  er ekki aðeins til að fullnægja lögbundinni skyldu um framtal, 

heldur er það hins vegar jafnan eitt af helstu stjórntækjum fyrirtækja. Tilgangur 

bókhalds er að skapa trúverðugt yfirlit yfir tekjur og gjöld, skuldir og eigið fé. 

(Gæðavitund bls. 123) 

9.1 Lánsfjárþörf og eigin fjármögnun og efnahagsreikningur 
Tafla 7: Fjármögnunarhreyfingar 

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR:
Samtals

Ár 1
Samtals

Ár 2
Samtals

Ár 3
Ný langtímalán ....................................................... 0 7.000.000 0
Afborgun af langtímalánum .................................... 116.666)( 408.331)( 466.664)(
Greiddur arður til hluthafa ...................................... 101.250)( 236.250)( 270.000)(
Innborgað nýtt hlutafé  ........................................... 0 1.500.000 0

Fjármögnunarhreyfingar 217.916)( 7.855.419 736.664)(

Reiknuð fjárþörf ...................................................... 3.211.169 0 0

Eins og tekið er fram í Stofnfjáráætluninni er tekið lán í upphafi kr. 7 milljónir 

og á ári tvö er aftur teknar aðrar 7 milljónir kr. Borgað er inn hlutafé í upphafi 

kr. 1.5 milljónir króna og svo aftur á ári tvö. Reiknuð fjárþörf  á ári eitt er 

rúmar 3.2 milljónir kr. Arður er greiddur til hluthafa sem nemur 9% 

9.2 Eignir  

Mynd 12: Efnahagsreikningur 
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Eignir, skuldir og eigið fé, skuldirnar fara lækkandi eftir því sem líður á 

tímabilið og eigið fé er komið upp í rúmar 5.000.000 kr. Eignirnar aukast jafnt 

og þétt og eru komnar upp í rúmar 22.000.000 kr. í lok tímabilsins. 

Mynd 13: Fjárfestingar 

Fjárfestingarnar er tvisvar á tímabilinu, það er að segja það sem kemur fram á  

stofnefnahagi og keypt leyfi fyrir kaffihúsi nr. tvö og fjárfest er í öðrum bíl.  

Ekki er gert ráð fyrir viðskiptaskuldum, ástæða þess er að reynt verður að 

staðgreiða sem mest til að komast hjá óþarfa kostnaði og ná  sem 

hagkvæmustum kjörum við birgja. 

9.3 Eftirlit og lykiltölur 
Mikilvægt er að meta árangur og eftirfylgni, fylgjast þarf nákvæmlega með 

framkvæmd verkefna hvort sölu- og hagnaðarmarkmiðum hafi verið náð. Meta 

niðurstöður og árangur af sölu hverra vörutegund og einnig hvers kaffihús. 

Meta  þarf árangur markaðsaðgerðanna í heild og gera mat á því hvort 

markaðssetningin og aðferðin hafi verið rétt miðað við markaðsumhverfið 

(Bragi Þór Siguroddsson (2000) bls. 268)  
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Tafla 8: Kennitölur 

ý
Samtals

Ár 1
Samtals

Ár 2
Samtals

Ár 3

Veltufjárhlutfall  .................................................... 0,00 11,99 7,73 

Eiginfjárhlutfall  .................................................... -128% -1% 34%

Veltuhraði fjármagns ........................................... 4,67 6,78 4,38

Arðsemi  .............................................................. 44,2% 50,2%

Arðsemi heildarfjármagns ................................... 97,6% 60,0%

Rekstrarafkoma fyrir skatta .................................... -18,8% 4,8% 10,0%
Rekstrarafkoma ...................................................... -18,8% 4,7% 8,2%

Veltufjárhlutfall: ___Veltufjármunir___
Skammtímaskuldir 

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

með skömmum fyrirvara (Sigurður B Stefánsson 2003 bls. 382) Hlutafé og 

eignastýring,  þar sem ár þrjú endar í 7.73% sem er heldur minna en ár tvö. 

Eiginfjárhlutfall (CAD):   __  _Eigið fé______
Heildar fjármunir 

Eiginfjárhlutfall segir til um hvað eigið fé er stór hluti af heildarfjármagni 

félagsins (Íslandsbanki 2003 bls. 383). Þar sem það er orðin jákvætt á ári þrjú, 

Veltuhraði fjármagns: ____Rekstrartekjur____
Skuldir og eigið fé 

Þar sem reiknað er út hlutfall af sölu og skuldum og eigið fé. Hlutfallið er 

nokkuð jafnt á milli ára. Ár eitt er hlutfallið  4,67%, ár tvö er hlutfallið 6,78% 

og á ári þrjú er hlutfallið 4,38% 

Arðsemi (ROE): __Hagnaður eftir skatta__
Eigið fé 

Arðsemi sem sýnir hagnað eftir skatta á hverja sölukrónu. Lítill hagnaður gefur 

vísbendingu um að söluverð sé fremur lágt eða að kostnaður sé fremur hár eða 

hvortveggja (Íslandsbanki, 2003, bls. 78). Kennitölur um arðsemi skiptast í tvo 

flokka.  Annars vegar eru þær sem varða einkaarðsemi, það er arðsemi eigin 

fjár. Hins vegar þær sem eru um heildararðsemi, arðsemi alls fjármagns. ( Árni 

Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson bls. 50). Tekin er  fyrir nettóhagnaður sem 

er jákvæður á ári tvö, 44,2% og ári þrjú, 50,2%. 

Sem er jákvæður og gefur vísbendingu að hvortveggja sé í góðu jafnvægi. 
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Arðsemi heildarfjármagns: Vextir af lánsfé + hagnaður sem hlutfall af 

heildareign  

Þessi arður er ýmist borgaður út til lánadrottna í formi vaxta af lánum eða fer 

til eigenda. Ár tvö er arðsemi heildarfjármagns 97,6% og fer lækkandi í 60%  

Rekstrarafkoma fyrir skatta = EBIT / Sales: Er neikvæð fyrsta árið en á ári 

tvö er hún komin í 4,8% og á ári þrjú er rekstrarafkoman komin í 10% 

Rekstrarafkoma: (ROS): Er neikvæð fyrsta árið en á ári tvö er hún komin í 

4,7% og á ári þrjú er rekstrarafkoman komin í 8,2 % sem er réttu megin viða 

núllið og er það stefna í rétta átt. 
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10. Umræða 
Það eru talsverðir fjármunir sem þarf til að stofna fyrirtæki og í mörg horn að 

líta til að farið sé eftir lögum og reglum. Sækja þarf um leyfi,  kennitölu og 

greiða ákveðinn stofnkostnað fyrirtækja. Það sem gerir markaðssetningu flókna 

er að gera hana rétt ef þannig má að orði komast. 

Tekin var sú stefna að ákveða tiltekið einingaverð 510 krónur og miða alla 

útreikninga út frá því. Er þá átt við að kaffi sé á verðbilinu kr180-250 og 

meðlæti vegi upp restina. Sú hugsun að fyrsta árið sé dýrara en næstu tvö árin 

er að þegar fyrirtækið Kaffi- Buna er komin í samband við ákveðna birgja þá sé 

möguleiki að ná megi betri samningum við lánadrottna og þar af leiðandi lægra 

verði.  

Hafa ber í huga að greiða þarf leigu, Royalty fee 6% af allri sölu fyrir afnot af 

nafni félagsins til Coffee World og þar af leiðandi verður stofnkostnaður 

félagsins lægri heldur en ef stofnað hefði veið ný sjálfstæð kaffihúsakeðja. Sem 

nemur 12.640.860 krónur á þessum tæpum þremur árum. 

Ráðgert hefur verið stofna til að byrja með eitt kaffihús í Reykjavík og einnig 

eitt í Kaupmannahöfn.  Útreikningar miðast allir við það. Áætlað er að leggja 

upp með hlutafé upp á 1.500.000 kr. og 7.000.000 kr. lán sem stofnfé til að 

hefja reksturinn. Þar sem Kaffi-Buna mun njóta þess að vera í góðu samstarfi 

við Coffee World og njóta þess að þeir komi þeim af stað, en í staðinn fær 

Coffee World greitt 6% af allri sölu. Þegar stofnað er til slíks reksturs er ef til 

vill hagkvæmara en að opna fleiri kaffihús hér á Íslandi en að standsetja 

kaffihús á erlendri grund. Þá að koma upp nokkrum  kaffihúsum um allt 

Reykjavíkursvæðið sem tengjast ákveðnum stofnunum eða fyrirtækjum.   

Vel má velta því fyrir sér hvort ekki séu líkur á að stjórnunar- og 

starfsmannakostnaður yrði hlutfallslega lægri ef stofnuð væru fleiri en eitt 

kaffihús í Reykjavík, en ef byrjað er á að setja á fót eitt í Reykjavík og annað 

erlendis.  Með því móti mætti ef til vill samnýta yfirstjórn og jafnvel 

starfsmenn að einhverju leyti.  Slíkt gæti einnig auðveldað og dregið úr 

kostnaði við þjálfun og fræðslu starfsmanna þar sem að auðveldara væri að 

halda sameiginleg námskeið, auk þess sem að minni tími færi t.d. í milliferðir.  
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11. Niðurstaða 
Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands er ljóst að neysla kaffis á Íslandi hefur 

aukist verulega frá 1995,  6,5kg. pr.mann í 7,8kg. árið 2003. Samkvæmt 

nýlegri könnun drekka íslendingar um 251 milljónir bolla af kaffi á ári. 

Ferðamannastraumur heldur áfram að aukast sem kallar á aukna þjónustu. Til 

marks um breytta tíma er kaffi komið í stað öls í vörukörfu bresku 

hagstofunnar. Þjóðfélag okkar er orðið þannig að allt byggist á hraða en 

jafnframt er mikil krafa um gæði. Því kemur sterklega inn að tengja sig við 

ýmsar stofnanir sem ætti að auðvelda alla stækkunarmöguleika þá, er átt við 

staðsetningu.  

Samstarfssamningur í formi viðskiptasérleyfis við Coffee World er í 

burðarliðnum. Coffee World er staðsett í Tailandi og Indlandi en hyggur á 

frekari ávinninga. Coffee World byggði velgengni sína upp með staðsetningum 

við háskóla en er komið inn í verslunarmiðstöðvar, sjúkrahús og fleiri staði. 

Uppistaðan eru margar gerðir kaffidrykkja, heitra og kaldra en einnig er  boðið 

upp á smárétti. Í viðskiptasérleyfinu felst notkun á nafni félagsins, búnaði, 

innanstokksmunum og markaðs og sölu aðstoð, þar sem við á. Starfsmenn fá 

kennslu frá sérfræðingum Coffee World og þurfa að sýna ákveðna kunnáttu 

áður en starf hefst. Einnig er hægt að bjóða, þegar sérstakir atburðir eru, 

færanlegan sölubás.  

Eins og sjá má í áætluðum rekstrarreikningi Kaffi-Bunu má gera ráð fyrir að 

tap verði á rekstrinum fyrsta árið en eftir það má ætla að fyrirtækið fari að skila 

hagnaði, að því gefnu að forsendur standist.  Ekki er hægt að fullyrða að svo 

verði, enda er það eðli áætlana að vera aðeins spá um það sem koma skal. Hins 

vegar hefur hér verið stuðst við traustustu upplýsingar sem aðgengilegar eru 

um efnið, auk þess sem að unnið hefur verið úr þeim með viðurkenndum 

aðferðum.  Því má ætla að áætlun þessi sé eitthvað sem styðjast má við þegar 

að því kemur að stofnsetja fyrirtækið Kaffi-Bunu. 

Helstu niðurstöður áætlunarinnar benda til að rekstrargrundvöllur sé fyrir 

rekstri  Kaffi-Bunu. Til viðbótar við það sem fram kemur í viðskiptaáætluninni 

sjálfri er sérstaklega bent á að nánari sundurgreiningu ákveðinna kostnaðar- og 

tekjuliða er að finna í viðaukum.      
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Viðauki 1 - Ársreikningur 

REKSTRARREIKNINGUR

ý
Samtals

Ár 1
Samtals

Ár 2
Samtals

Ár 3

REKSTRARTEKJUR: Skýr

Sala án vsk. ............................................................ 20.655.000 91.432.800 98.593.200
Tekjuflokkur 2 ......................................................... 0 0 0
Tekjuflokkur 3 ......................................................... 0 0 0

Heildartekjur 20.655.000 91.432.800 98.593.200

REKSTRARGJÖLD:

Breytilegur kostnaður:
Kostnaðarliður 1 ..................................................... 1 9.501.300 43.359.088 45.352.872
Kostnaðarliður 2 ..................................................... 0 0 0

Fastur kostnaður:
Laun og launatengd gjöld ....................................... 7.195.500 26.520.000 26.520.000
Kostnaðarliður 2 ..................................................... 2 5.965.000 13.520.000 13.520.000
Kostnaðarliður 3 ..................................................... 3 635.000 1.140.000 1.140.000
Kostnaðarliður 4 ..................................................... 0 0 0

Afskriftir  ................................................................. 884.000 1.549.000 1.549.000
Heildarkostnaður 24.180.800 86.088.088 88.081.872

Rekstrarafkoma án fjármagnsliða ............................. 3.525.800)( 5.344.712 10.511.328

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):
Vaxtatekjur  ............................................................ 0 1.724 8.460
Vaxtagjöld .............................................................. 351.453)( 929.749)( 659.167)(

351.453)( 928.025)( 650.707)(

Rekstrarafkoma fyrir skatta ....................................... 3.877.253)( 4.416.687 9.860.621
Tekjuskattur ............................................................... 0 97.098)( 1.774.912)(
Eignarskattur ............................................................. 0 0 0

REKSTRARNIÐURSTAÐA ....................................... 3.877.253)( 4.319.589 8.085.709
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EFNAHAGSREIKNINGUR

EIGNIR Skýr.
Samtals

Ár 1
Samtals

Ár 2
Samtals

Ár 3

FASTAFJÁRMUNIR:
Fasteignir ............................................................... 0 0 0
Áhöld og tæki ......................................................... 2.240.000 3.920.000 2.800.000
Bifreiðar .................................................................. 945.000 1.785.000 1.575.000
Annað ..................................................................... 1.241.000 1.022.000 803.000

Fastafjármunir 4.426.000 6.727.000 5.178.000

VELTUFJÁRMUNIR:
Handbært fé ........................................................... 0 6.759.937 17.335.796
Skammtímakröfur ................................................... 0 0 0
Birgðir  .................................................................... 0 0 0

Veltufjármunir 0 6.759.937 17.335.796

EIGNIR SAMTALS 4.426.000 13.486.937 22.513.796

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ Skýr.

EIGIÐ FÉ:
Hlutafé .................................................................... 1.500.000 3.000.000 3.000.000
Annað eigið fé (uppsafnaður hagnaður) ................. 7.168.503)( 3.085.164)( 4.730.545

Eigið fé 5.668.503)( 85.164)( 7.730.545

LANGTÍMASKULDIR:
Langtímalán ........................................................... 6.883.334 13.475.003 13.008.339
Næsta árs afborgun  .............................................. 233.332)( 466.664)( 466.664)(

6.650.002 13.008.339 12.541.675

SKAMMTÍMASKULDIR:
Viðskiptaskuldir ...................................................... 0 0 0
Ógreiddur launakostnaður ...................................... 0 0 0
Næsta árs afborgun langtímaskulda  ..................... 233.332 466.664 466.664
Reiknuð fjárþörf ...................................................... 3.211.169 0 0
Reiknaðir skattar  ................................................... 0 97.098 1.774.912

3.444.501 563.762 2.241.576

Skuldir samtals 10.094.503 13.572.101 14.783.251

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS 4.426.000 13.486.937 22.513.796
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SJÓÐSTREYMI

Skýr.
Samtals

Ár 1
Samtals

Ár 2
Samtals

Ár 3

HANDBÆRT FÉ (TIL) FRÁ REKSTRI:
Hagnaður (tap) samkvæmt rekstrarreikningi  ......... 3.877.253)( 4.319.589 8.085.709
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Afskriftir  ........................................................... 884.000 1.549.000 1.549.000
Veltufé (til) frá rekstri 2.993.253)( 5.868.589 9.634.709

 Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun) ............... 0 0 0
Birgðir, lækkun (hækkun) ................................. 0 0 0
Skammtímaskuldir, (lækkun) hækkun .............. 0 97.098 1.677.814

Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum 0 97.098 1.677.814

Handbært fé (til) frá rekstri 2.993.253)( 5.965.687 11.312.523

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR:
Fasteignir ............................................................... 0 0 0
Áhöld og tæki ......................................................... 0 2.800.000)( 0
Bifreiðar .................................................................. 0 1.050.000)( 0
Annað ..................................................................... 0 0 0

Fjárfestingarhreyfingar 0 3.850.000)( 0

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR:
Ný langtímalán ....................................................... 0 7.000.000 0
Afborgun af langtímalánum .................................... 116.666)( 408.331)( 466.664)(
Greiddur arður til hluthafa ...................................... 101.250)( 236.250)( 270.000)(
Innborgað nýtt hlutafé  ........................................... 0 1.500.000 0

Fjármögnunarhreyfingar 217.916)( 7.855.419 736.664)(

HÆKKUN (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ .............. 3.211.169)( 9.971.106 10.575.859

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í BYRJUN TB ......... 0 3.211.169)( 6.759.937

HANDBÆRT FÉ (FJÁRÞÖRF) Í ÁRSLOK TB ......... 3.211.169)( 6.759.937 17.335.796

KENNITÖLUR

Skýr.
Samtals

Ár 1
Samtals

Ár 2
Samtals

Ár 3

Veltufjárhlutfall  .................................................... 0,00 11,99 7,73 

Eiginfjárhlutfall  .................................................... -128% -1% 34%

Veltuhraði fjármagns ........................................... 4,67 6,78 4,38

Arðsemi  .............................................................. 44,2% 50,2%

Arðsemi heildarfjármagns ................................... 97,6% 60,0%

SEM HLUTFALL AF REKSTRARTEKJUM:  

 Breytilegur kostnaður:
 Kostnaðarliður 1 .................................................. 46,0% 47,4% 46,0%

Kostnaðarliður 2 .................................................. 0,0% 0,0% 0,0%

Fastur kostnaður:
 Laun og launatengd gjöld .................................... 34,8% 29,0% 26,9%

Kostnaðarliður 2 .................................................. 28,9% 14,8% 13,7%
Kostnaðarliður 3 .................................................. 3,1% 1,2% 1,2%
Kostnaðarliður 4 .................................................. 0,0% 0,0% 0,0%
Afskriftir  .............................................................. 4,3% 1,7% 1,6%

Rekstrarafkoma fyrir skatta .................................... -18,8% 4,8% 10,0%
Rekstrarafkoma ...................................................... -18,8% 4,7% 8,2%
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Viðauki 2 - Könnun  
 

Karlar 0,9 sinnum á viku á kaffihús
Konur 1,25 sinnum á viku á kaffihús

Aldur
12-19            ,71
20-29           1,66
30-39           1,11
40-49           1,10
50-59           1,04
60-75           0,68

Vörumerki Oft/Eing.
Stund./Pr
óf Aldrei

Merrild 19,50% 44,50% 36,00%
Kaffitár 12,20% 39,30% 48,40%
Gevalia 11,80% 53,10% 35,20%
BKI 10,50% 49,80% 39,70%
Te og Kaffi 7,80% 38,60% 53,50%

Maxwell H. 7,20% 38,20% 54,50%
Nescafe 6,80% 52,50% 40,70%
Lavazza 5,20% 30,90% 63,80%
Braga 5,10% 55,60% 39,30%
Rúbín 4,50% 43,20% 52,30%

Almennt drekkar Íslendingar 2,20 kaffibolla á dag; Karlar 2,42 bolla Konur 1,97 bolla

Aldur
12-19           0,05 bolla á dag
20-29           1,03 bolla á dag
30-39           2,35 bolla á dag
40-49           3,33 bolla á dag
50-59           3,13 bolla á dag
60-75           3,40 bolla á dag

14% Íslendinga segjast hafa rafknúna espresso vél á heimilinu
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Viðauki 3 – Samanburður á rekstrarformum 
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Viðauki 4 - Trygginga 
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Viðauki 5 – Neysla á Norðurlöndum 
 
PECA01: Consumption of food, kg per person per
year, eftir: kind, time og reporting country

Denmark Finland Iceland Norway Sverige
Coffee, 
roasted
1994 8,7 9,2 7,3 .. 8,7
1995 7,6 9,2 7,5 .. 7,5
1996 8 9,2 7,7 .. 8,4
1997 7,7 8,7 7,1 .. 7,7
1998 7,6 9,3 8,1 9,1 7,5
1999 7,9 9,3 7,3 10 7,5
2000 7,8 8,7 7,7 8,3 7
2001 8,3 9,1 6,9 9 7,2

2002 7,6 8,9 7,4 8,7 7,6
2003 7,4 9 7,5 8,5 7,5
2004 7,7 9,1 7,6 8,7 7,9
2005 7,5 .. 8,2 9,1 ..
2006 .. .. .. 8,7 ..
Heiðrún Sigurðardóttir 
Bókasafn og upplýsingaþjónusta, Library and Information Service  
Hagstofa Íslands, Statistics Iceland  
Borgartún 21a, IS-150 Reykjavík, Iceland  
Simi/tel. (+354) 528-1103  
Símbréf/fax. (+354) 528-1098 
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Viðauki 6 – Kaffineysla á Norðurlöndum 
 

Kaffidneysla á Norðurlöndum 1994-2006
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Viðauki 7 – Coffee World 
 


